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 * חילצמ לכימ :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ יליל :תלהנמ ,

 דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןמקורד ירג ,ןייטשרבליז דוד ,טיס יבוק ,וא12 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ

 יש ,יפסכ ןב ,הירנ לופ ,גלפ רוא ,יסגול לאכימ ,ןמדירפ ילט ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,סגנינ'ג יעור ,םלדיא

 .יקצסולופ ןרעו זזע-וטירוק ילו'ג ,יסגול לאכימ ,טבס יש ,גרברבליז יעור ,ינולא-ןוסח תיִמעי,טבס יתנע ,ינבא

 ואז? :ל"ומ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ :תבשחוממ היינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע *

 = 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי |
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 חלשייש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע - םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 .רזחוי אל תכרעמל

 21 08548₪א :ןשקא 0 ₪

 2כיעיכ .י3//'כ
 תיצחמה ךא ,אל וא ונימאת
 שממו ,ונירוחאמ ץיקה לש הנושארה
 םוחה אישב םיעגונ ונא וישכע
 "טילקת םיכפוה" ,שפוחה אישבו
 הנועה לש היינשה תיצחמל םיסנכנו
 .וזה תירשפא יתלב טעמכה

 יל ןמדזמשכ ,הנורחאה הפוקתב
 לובגב ונלש םיררשמל סנכיהל
 ץלמומ אלו ןג תמר קרב-ינב
 ,/הנשה לש וז הפוקתב םילויטל
 םידבוע לש הצובק תוארל יל אצוי
 וישכע ולצינ םה וליאכ םיגהנתמש
 .םהירחא ףדרש לגורקימ הזיאמ
 םייח תורסח םינפה ,תופייע םייניעה
 ןגזמה תא וריבגיש םישקבמ םלוכו
 רוריקה תמרב ןווכמ אוה םא םג
 ,ןפוא לכב .ולש רתויב ההובגה
 רתוי וא תוחפ תיארנ וזה הרובחה
 םויס ינפל לגרודכ תצובק ומכ
 .תוקד 120 לש הכראה

 בושח ,רתוי דוע םיקיודמ תויהל םא
 העפשה שי הזה דבכה םוחלש רוכזל
 טעמב םיינורטקלא םירישכמ לַע םג
 ,םייח ילעב לע עיפשמ אוהש ומכ
 הוולנש המו םיבשחמה הז ללכבו
 םירוטילקתה תכיפהמ ,םנמא .םהילא
 עגונה לכב שמתשמה םע הביטיה
 ,םינוש םיאנתב הנכותה תודימעל
 רמוח סינכהל ץילממ יתייה אל ךא
 ןכש לכ אל ,םירוטילקתה ןנוכל םח
 ףושח אוהשכ ןטק ןוטילקת ריאשהל
 .יידמ ךשוממ ןמז שמשל

 שמשה ינרק ,םיינוציק םירקמב
 תא שבשל ףא םייושע דבכה םוחהו
 ונעטנש יפכ םינותנה תניעט ןפוא

 םוגפלו ,תונושה תוידמה לע םרוקמב
 םינקתהה תא שבשל וא ערימב
 תגוצתל עדימה תא םימגרתמש
 .ונלש ךסמה

 יתב לכה ךסב ,ןוכנ אל וניבת לא
 םיחקול הרמוחהו הנכותה חותיפ

 ךא ,םינוש םייתביבס םיאנת ןובשחב
 תצק תתל קיזי אלש רוכזל יאדכ
 םידחוימה םיאנתל בל תמושת רתוי

 .המחה לארשיב ונלש

 ץיקה לש ןושארה ויצח ,ןפוא לכב
 תיצחמ דוע הראשנ ,ונירוחאמ רבכ
 - םיאזחה םירמואש ומכ לבא תחא

 םג תויהל הלוכי ונלש ומכ הנידמב
 .הכראה

 ₪'0 יבוק

 םיארוק תולאשל תובושת
 *תועשה ןיב םייונמו |
 .דבלרב 0
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 ₪07 /[38321ח6 דבוכמה םיבשחמה ןיזגמ יכרוע תנעטל ךכ =
 ,יצחו םייתנשכ דועב יתיבה בשחמה האריי

 החיתפ - תיבב תוליעפה לכ לע טולשל רשפאי בשחמה | =-< = ב
 = = ודועו ואדיוו ןופלט תוחיש ,תוגולח ,תותלד לש הליענו . 7. =

 : < ירפס תיבה ךוניחה תסיפת תא בשחמה הנשי ,ןכ ומכ , |

 ק|חו 0
 טפוסורקימ | תרבח | םג

 ינרצי גוח לא ,הפרטצה ,
 הרבחה .דיה ףכ יבשחמ = <

 בשהמ תא קוושל הלחה + 6
 ,הלש 291 206-ה 4 4 ומ
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 היגולונכט = ללוכה | <  ,בשחמל וארקוי וא ודלקוי תיבה ירועישש ךכ = ==

 אןוטעספס!ז םשב תידוחיי | 5 = % | םקעמ ךרוצל םידומילה זכרמל םתוא ריבעיש 7. =
 דוטסז וז תמרוגה זו 2 ל .הנומת הווש ,הכרעהו 0% .
 4 .ינקירמאה קושל האצי השדח תיתיב עונלוק תכרעמ 5 עגרבש ב ל | 9 מ %

 <  תללוכ איהו ליגר היזיוולט רישכמ לא תרבחתמ תכרעמה 4 28|ה706-הש . ל

 חישק ןנוכ ,ההובג תוכיאב םיטרסב הייפצל כ ןנוכ 6 בשחמ לא רבוחמ ספ 06 2 5 / 7

 אופ ₪6 233%812 גוסמ דבעמ ,4.300 חפנב ןכ דע תמ אוה ,ליגר הסנמו תננכתמה לטניא תרבח תודוא יתחוויד רבכ רבעב \ .%
 2 7% לטוחלא קוחר טלשו (םויטנפ לטניאל ליבקמ) סמתא ,הדוצב" .תידיתעה םיעסונה תינוכממ קלחכ 6 בשחמ בלשל \ * 6

 . וש תדלקמו קיטסיו'ג ,רבכע וכותב ללוכה םכחותמו ירגאמ לכ תא "באוש"ו 5 2 לע לעפומ בשחמה :לטניא לש יוסינה בכר םויכ הארנ ךכ 8
 4 .תיטוחלא ,תושיגפה חול לש עדימה א , ודעיל עיגהל דציכ גהנה תא ךירדמ ,תוילוק תוארוה ידי : .

 .51,400 :ל"וחב תכרעמה ריחמ ינורטקלאה ראודהו תועדוהה תוילמשחו תוינכמ תויעב ,קלדה בצמ 9 גכ עדימ לע חוודמו | |

 .וכותל תכרעמ תמייק םיעסונה רובע ,ךכל רבעמ ."תמא ןמזי'ב | ,
 גצ יבג לע ,םיארנה ןבומכ בשחמ יקחשמ לש הידמיטלומ 5
 .הרקתה זמ דרומה חוטש לא
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 \!סטו!8קזס 6 6 ב , 5
 לש רצויה תיבמ םישרמו ןטק רוציל ךייש הזה ךוראה םשה . . 7 *%- %

 ₪6 הקינורטקלאה קנע |

 תרצות) ק6-ל ליבקמ דבעמ ללוכ הזה ריעזה בשחמה

 ןתינ) ןורכיז 16815 ,12[80%1 .תוריהמב (ןבומכ אש

 יתוכיא ךסמ ,דואב 33,600 ימינפ םדומ ,(32/10 דע הבחרהל

 \/(34 תאיצי ,א" בחורב 640א240 היצולוזר ,םיעבצ 256 םע 2
 ןופורקימ ,םודא - ארפניא קשנמו תרושקת קשנמ ,ינוציח גצל =

 <> יבשחמב ומכ) ו [[ 6/1021 יסיטרכל תבשות ,ימינפ ו

 \ו/וחטסואפ 6.5 2.0 הלעפה תכרעמ ,(םיליגר םידיינ |
 : ,דרשמ תונכות ללשו :

 5וט0ו0 400 = ולקשמו הדובע תועש 8-ל תנעטנ הללוס ללוכ בשחמה 1 | : 1

 תנכותמ בכרומ 516600 0 ןכרצל תרכמנ וזה תדבוכמה הליבחה לכ - דבלב םרג 850 2 | 220 - /

 80705 + 0 תרבחתמה הרמוחו ואדיו תכירע | : !דבלב 5899-ב ל תילגנאה )[סווסח 166: תרבח

 ל: 05 ריקה ,תספדמה רוביח ךרד 76 בשחמל + יווק תרזעב לעופה ןופלט רישכמ החתפ 1
 : - ו 5 המלצממ ואדיו טילקהל תרשפאמו % : * רבכע וניה א 4 ב רתוי םיירלופופ תויהל םיכפוהה [5א , " .

 5% ךות לא פייטואדיוא רישכממ וא | ןיעמ וכותב ללוכה שדח >> יל רבדל רשפאמ שדחה ןופלטה רישכמ .רתויו = = א

 ו שכר אוה םגש הדימב) החישה ןב תא תוארלו 2-4

 - 0 אלל רבדל ןתינו ,ההובג תוכיאב (הז גוסמ רישכמ
 וב םידדצה ינש) [-ש1ו ןכשק!6א תטישב תרפופש תמרה - 7

 .(!תינמז

 ...דבלב ח"ש 6,000 :רקי ךא ביבח
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 פ ר8-* ףמוחה תא ריבעהלו ,206:-ה בשחמ
 פייטואדיווה רישכמ לא ךורעה -

 ,ההובג תוכיאב הרזחב א 2
 6229 :ל"וחב הליבחה ריחמ א ד

 .דבלב

 השילג רשפאמה ריעז קיטסיו'ג = = 7--=

 לכהו טנרטניאב הריהמו החונ =

 ...תחא עבצא תרזעב =
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 :ףסונ טבמ הווש אוה ךא רבעב הזה רצומה תא יתרכזה רבכ ₪ % העשב) הפיחמ השדח תילארשי הרבח

 % בותכלו טברשל ןתינ הילע ,הליגר הביתכ תרבחמ םע הביתכ חול - 00 קי 8 | תחטבא םוחתב ןנערמ שודיח הגיצה (!הבוט |
 | .'וכו תורעה אצל = 08 [ ןשייח וניה תכרעמה בל .הדובעה תונחת

 "= ץבוקל ריוצו בתכנש המ תא ךופהל ןתינ ,ךילהתה לש ופוסב
 /5 ,ק(6 בשחמל רבעומה הקיפרג וא טסקט

 =, דחוימ רדשמ טעב ץוענ דוסה ,יתעדל

 2 ( שו , ךירצ הילע בשחמ תדמע לכ דיל אצמנה |
 | לן .םישרומ יתלב םישמתשמ ינפמ ןגהל

 | יוהיז גת ןתינ דבוע לכל ,ןיינעה ךרוצל
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 = בשחמו טלקמ ללוכה הביתכה חולבו אר ו ןשייחה ידי לע תיטמוטוא ההוזמה םכח =
 .% טעה םוקימ תא ההזמה ריעז ה | קגמב ךרוצ אלל) םירטמ לש קחרממ וליפא
 : .ונורכיזב תאז "םשור"ו ₪ 2-4 הדמעב בשייתה םדאה םאש ךכ ,(םדא

 0-9  תכרעמה ,םוקמה תא בוזעי אוהש עגרב 0-2 שפחל ,0 -ה בשחמב םיקתפה . | א 7 + = >> .תאז ול רשפאת תכרעמה ,ורובע תדעוימש , ' לכ תא ןסחאל ןתינ וזכ הרוצב

 וא חתפמ תולימ יפ לע םיקתפ - 00/5 ןהשימל רשפאת אלו האשרהה תא לטבת = |
 "7 די בתכ ךופהל ,םיכיראת ו .הדמעה לע דובעל השרומ וניאש .

 רוזגל ,רל] קומ טס 3

 4 + יש .דועו םירחא

 ] - .| נר
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 ב . | , +
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 רצמה |

4 1-] 
 ו 6 2 3

 דוק-רב קרוס וניה הוה רצומה |
 לא % ר יק : ִר ,=

, 

 . - ל ר

 | ב ןתינ ,םיצורימ יקחשמ יבהוא . רשפאמה ליגר טע תרוצבו לדוגב 7
 - ה"ש 300 תרומת ל"וחב שוכרל \
 3 0 בשחמל המלש הגיהנ תכרעמ |

 א == ירותפכו תושווד ,הגה תללוכה =,
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 דמו 56075 - ץטטקטקה

 יא סס (.ססיא - טסאטס

 פז הסה
 ,דשאא \א5-ה עזג םע קחשמ התא םא =*

 הנב .טושפה לייחהמ םלעתהל ךל רוסא
 םיתעלו קחשמה תליחתב םתוא
 םירופישה לכ תא םרובע הנקו ,תופוכת
 .לוכי התאש

 דומע תויהל םיכירצ ולא םילייח א
 הדבועה לשב ,ךלש הנגהה לש הרדשה
 ןהו עקרק תוחוכל ןה םיינלטק םהש

 תולודג תוצובק יתש) ריווא תוחוכל
 תיניצר הפקתמ ףודהל תולוכי םהלש
 .(תרובגת עיגתש דע 2580-ה לש
 ןכלו ,ינללז עזג אוה 2₪%6-ה עזג =

 בלשב .םהילא םג ךכ סחייתהל ךילע
 הדיחי דחי ףוסא ,קחשמ לכב םדקומ
 2:01 005 לש תצאומ החימצ םע
 סיסב תא ףוקתל ידכ םתוא חלשו
 תא זכר ,רתוי רחואמ בלשב .ביואה
 .ריווא תודיחי רוציל ןויסינב ךיצמאמ
 הלוכי ריווא תודיחי לש הלודג תומכ
 תקפסמו ,הנגה לכ טעמכ רודחל
 םיצלמומ דחוימב) תיריווא תונוילע
 0/0 0ד" 1 .15%5-ה
 עזג םע םיקחשמש םינקחש
 בל םישל םיכירצ ₪07255-ה
 יבגל .םהלש תועיגפה תודוקנל
 ןמז םה תונורסחה ,שא(01055-ה
 םיכירצ ₪070055-ה - םיבאשמו
 ןגהלו םינבמ לש םוצע רפסמ תונבל
 ומכ קחשמב םדקתהל ידכ םהילע
 ,תאז םע .(...חצנלו) ךירצש
 תחא תיניצק תופידע שי ץ₪0010255-ל
 ידכ םידבוע םיכירצ אל םתאש איהו
 וליחתה ,ןכל .םינבמה תא םיקהל
 ,םיכירצ םתאש םינבמה לכ תא םיקהל
 הריפחה תודובע לע חקפל ורזחת זאו
 ץלמומ ,ןכ ומכ .םילרנימה תגשהו
 המכ ינשמ םיבאשמ סיסב םיקהל
 וקקדזת דיתעבש ןוויכמ ,רהמ רתויש
 .זגו םילטסירק רתוי הברהל

 הו 5
 התא םא קר ךלש תוריהמה לע ךמתסה
 םא .ךילע הרויש ביואל תיווזב אצמנ
 ךינפלמ וא ךירוחאמ םיאצמנ םיביואה
 רהמ קיפסמ ןרמתל לכות אל ,רשי וקב
 ,םהלש תויריהמ קמחתהל ידכ
 קמחתהל ידכ תולולת תועבגב שמתשה
 ךלש ביואלש דע החנומה קשנהמ
 התא ,ןכ לע רתי .תשומחתה תרמגנ
 תא תוריל ידכ העבגה תא לצנל לובי

 התאש ןמזב ךלש םיחנומה םיליטה
 .ןיוצמ הסחמ ירוחאמ אצמנ

 ידכ הסחמב שמתשהל דימת הסנ

 בל םיש ,תאז םע .תוחפש המכ עגפיהל

 הרוי התאשכ ךינפל םילושכמ ןיאש
 .ביואב ץיפנ קשנ

 דזפפז םחו\= 4

 תינוכמה !תונידעב םימלבב שמתשה
 ןחלת םא תויטסרדב בבותסהל הלולע
 התאש ןמזב יידמ בר ןמז וא יידמ קזח

 .ההובג תוריהמב "סט"
 קחשמב תיזכרמ הנוכת אל איה הדמתה

 הפ םג זו יקחשמל המודב .הזה

 התאש אדו .ףוסב קר ערכומ קחשמה
 ומכ םינורחאה םיבוביסה ינש תא השוע

 תיניצר היעב ךל היהת אלו ,ךירצש
 .תועיבקב חצנל
 הברה ללוכ ךלש הגיהנה ןונגס םא
 ,תוריקב תיתיזח הסינכו תויושגנתה
 "גהנה את" בצמב שמתשתש ץלמומ
 לכות ךכ .תינוציחה המלצמב אלו
 ידכ רהמ רתוי הברה סרוורב שמתשהל

 .םיעורג םיבצממ ץלחיהל
 תודיינ האור התאשכ רוצעת לא
 םוש ןיא ןאכ ,תואיצמל דוגינב .הרטשמ
 לקו ,קמחתהל הסנמ התא םא שנוע
 הארנ הז ,השעמל .םתוא דבאל דואמ

 ףיסוהל ידכ קר םתוא ופיסוה וליאכ
 .קחשמל עקר שער תצק

 טחהאמ דזושד 0

 הבוט הטילש ךל חיטבמש דחא רבר שי
 .םיאתמ קיטסיו'ג :רתוי
 םוקמל עיגהל רהממ שממ התא םא

 ןיב עסו עונפואב שמתשה ,םיוסמ
 .שיבכב םיבוהצה םיווקה לע תוינוכמה

 ג הדדו קו

 תולעהל הלוכי אל ךלש תומדה םא
 ינבא תא שפח ,םסק וא תואירב תודוקנ
 וללה ןחה ינבא .ךתוא תואפרמש ןחה
 תורזוח ןהו ,םינושה םיבלשב תורזופמ

 .ןתוא תחקלש רחאל המ ןמז
 דואמ השק חרואב עצפנ התא םא
 תטישב שמתשהל הסנ ,ברק ךלהמב
 ידכ "שרחמ המיחלו הניעט ,הרימש"ה
 התאש היינשה םעפב רתוי בוט חילצהל
 הליעי וז הטיש .ברק ותואב םחלנ
 ,תאז םע .םינושארה םיבלשב רקיעב

 צ1.-"211ד1%1 ירדדורכלצ

 םיתעל רומשל בייח התאש רוכז
 .תופוכת
 תא רפשל לוכי התא וב דיחיה ןמזה

 םיבלשה ןיב אוה ךלש תומדה תונוכת
 תפסותב שמתשה ןכלו ,םינושה
 .הנובתב ךלש תומדל תודוקנה
 רתויב תודמחנה תובושתב רחב דימת
 .תורחא תויומד םע רבדמ התאש ןמזב
 ,םירתוימ תוברקמ ענמיהל לכות ךכ
 .ףסונ עדימ גישהל םג לכות ךכו

 ההחוטטה 60 הוס

 ,\455-ה םע קחשמ התא רשאכ
 תוחלצל ךלש תודיחיה תא גרדש
 ולא .םדקומ רתויש המכ תופפועמ
 םורגל תולוכי ןהו ,דואמ תוקזח תודיחי
 .ריוואבו עקרקב םיביואל בר קזנ
 סוטמ וא ץיצפמ רגשמ התא רשאכ
 בוקעו רוגישה םוקממ קחרתה ,ברק
 םירזוח םהשכ ביואה לש בכר ילכ רחא
 םוקימ תא תולגל ידכ ,תרזוח הניעטל
 .םהלש סיסבה
 ,הלודג הפקתה תצובק רצוי התא רשאכ
 שא תא ךושמל ידכ דוחב םירייס םקמ
 תונושארה הרהזאה תוירי .ביואה
 ביגהל לכותש ינפל ךב עוגפל תולוכי
 .יידמל םילוז םירייסהו

 פו הס םהווה

 ץוחללו ,םיצפחה טירפתל סנכיהל הסנ *
 .יקסנפ רמ לש 38-ה הבור לש תקה לע

 הרוחשה המישרב לכתסמ התאש ןמזב <

 םידוקהש הדבועל בל םיש ,01-ה לש

 ירפסמ םה םש לכ רחאל םיאצמנש

 תא ןיבמ התאש רחאל .םינפצומ ןופלט
 .סוארטש רוטקוד םע רבדל לכות ,ןפוצה

 רבקה לש תוגרדמב הלוע התא רשאכ א
 ןייצל האב 2 תואהש רוכז ,ףלודנל לש
 לע םושרו ,הבוט ךמצעל השע .באכ
 ,בוזעל הצרתשכ .תילע תוגרדמ וליא

 .תובר ךל רוזעי הז

 ו1 זהוא קו הזש0 וו

 וז תויטאב תועבג לע סופיטש תורמל -*

 םיקנט-יטנא תודיחי ,הער אל הקיטקט
 שממ אבחתהל תובהוא ביואה לש
 םה זאו ,תועבג לש תוגספ ירוחאמ

 וא ךלש קנטה תיתחתב עוגפל םילוכי
 .תולקב ולש םידדצב



 ,תמיוסמ העבג שובכל הצור התא םא
 ךכו העבגה תא ףגאל ידכ והשימ חלש
 םתוא ףוקתל לכותו םיבראמ הלגת
 .חונ םוקיממ
 לא ,ךממ קמחתמ 1-80-ה קנט םא *

 ךכל ףסונ .ורבעל רעתסהו הנומא דבאת
 חירצ לא תונקיידב ןווכל לוכי התא
 .קנטה

 טודוזוהזמ ההטש 0

 ןוויכמ ,דיה םלב לע טולשל דמל =*
 ךל תתל לוכי ותרזעב ןוכנ ןורמתש
 הז .םידחה םיבוביסב בשחמה לע ןורתי
 לע ןמאתהל ךילעו ,קיודמ ןומזת שרוד
 !ו!ךל םלתשי הז ףוסבל - ןומה הז

 עגפיהל הדומא אל ךלש תינוכמה א
 שמתשה ןכלו ,םיליגרה םילולסמב
 תא רפשל ידכ ןוירשה לש תודוקנב
 .שיבכב הזיחאהו הצואתה

 ,שדחה /סספ00 2-ה תא םכל שי םא *
 םירביירדה תא דירוהל םכילע היהי
 דובעי םכלש סיטרכהש ידכ םידחוימה
 א ע0055-ל .קחשמה םע

 םש טנרטניאב רתא שי 1 1510-ו
 .תואצוי ןהשכ תופסות דירוהל ולכות
 .ותוא קודבל םכל יאדכ

 זפא ווטתקהצ: חה

 םיגשומ ןה תואמסיסה לכ טעמב =
 .טמחשה קחשממ

 ,יאלמב הפטעמ וא הספוק ךל שי רשאכ *
 - תומלענ אל ןה םא .דימ ןתוא חתפ
 !ווהשמ ןיידע ןהב שי

 וא קתפב ,םקפב ינויח עדימ שי םא *

 .דצב ךמצעל ותוא םושר - בתכמב
 שמתשהל ךרטצת ךשמהבש ןכתיי
 .וזה עדימה תסיפב
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 ,םיפתתשמה יבורמ םיקחשמה ןדיעב
 ללוכ) םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 :(תויבכוכה
 לכ - חוורה שקמ + **סספאוסממ**
 .תוחצונמ יתלבל תוכפוה ךלש םיעלותה
 - חוורה שקמ + **5 50+
 קשנ ילכ םע תובית ןומה תופסוותמ
 .םיידוס

 ההחהוז חשה

 םיקוריה קיטסלפה ילייחל תתל ידכ
 םיטי'צה תא לעפה ,ןורתיה תא ךלש
 ,₪86-ה שקמ לַע הציחל ידי לע םיאבה
 :םיאבה םיפוריצה תדלקהו
 תיחכונה הכרעמב דספה - 3

 .?הזב שמתשמ ימ)
 .תיחכונה הכרעמב ןוחצינ - ד[ואו[קה
 לכב הייפצ רשפאמ - אאא
 .תודיחיה
 ינמי רותפכ - צאו אסמא
 .ץוציפ רשפאמ
 תיריווא הצצפה - 5
 .האלמ
 ךפוה למסה - [אצו[ אחא מז .ם
 .עיגפ יתלבל
 םיצוענ ךלש םיביואה - 5
 .םוקמב
 למסה תא ריבעמ - דא[ ,םאזאטדו6
 .(506801.1, בצמב) הפמב םוקמ לכל ךלש
 .האלמ תשומחת - שזז
 דעו תובנגתה בצמ - 01 ןסא
 .(הרוי למסהש
 דחוימ ךסמ ,םיצוציפ - א עא
 .תוניסחו

 תה וודה

 קר שי הזה חילצמה דיצה רוטלומיסל
 :קחשמה ןמזב םתוא טנכה .םיטי'צ העברא
 םיאבצה םוקימ תא הארמ - כ 1

 .הפמה לע

 םיאבצה תא ךשומ - סצנכסתזאונמ\ד
 .ךילא
 רבעמ ךל רשפאמ - סודה

 .הפמב טקשו ריהמ

 וצורי אל םיאבצה - קנט א סא

 .םהב הרוי התאשכ

 יתלב םיסייטו םיבאשמ - לק תש

 .םילבגומ
 .תלבגומ יתלב תשומחת - לדאד

 .הפמה לכ תא ךל הלגמ - לם

 דו

 לש בצמב קר םידבוע םיאבה םיטי'צה

 קזחה ,םתוא ליעפהל ידכ .דחא ןקחש
 דחא סנכהו ,₪ו1+5ה/₪ םישקמה תא
 :םיאבה םידוקהמ
 .םילבגומ יתלב םינגמ - ט2מססצ

 7 4 ןח

 ,םיפישי צ1.-2י212ר1%1 ירדדורכצ

 ק0וו:חפסהז הו

 ךסמב סינכהל שי םיאבה םיטי'צה תא
 :םידוקה

 .םינרמאטאקה תא רשפאמ - שחא

 .םולאלס בצמ - א

 .תופילא בצמ - 5

 ."הביצח" לולסמ - 1.

 .םילודג םישאר - 6

 .םילודג םיעונמ - ץסוא

 .רתוי תונטק תוריס -

 .רתויב תוריהמ תוריס - ג][

 .דואמ תויטא תוריס - ו/זא

 פווהווטוהו: םצווה דץ

 רחא בוקע ,חצונמ יתלב רודיס רוציל ידכ
 :םיאבה םידעצה

 "1678" םשב שדח ץבוק רוצ .]
 .קחשמה תיירפסב
 511101141 לש שדח קחשמ לחתה .2
 הז טי'צב שמתשת לא .תופילא וא
 וא א אוסא[טא! לש בצמב
 םורגל לולע הזש ןוויכמ ,תצזא \5דצ
 .תונוש תויעב תעפוהל
 .וז]+צ לע ץחל 3
 דירוהל ידכ חוורה שקמב שמתשה .4
 לע !רבכעב שמתשת לא .םיחירא גוז
 לכות ,חוורה שקמ לע תרזוח הציחל ידי
 ןוחצינל דע םיקלחה לכ תא ריסהל
 .קותמה

 םימסרפמ ונא תפסונ םעפ

 סקפה רפסמו ונתבותכ תא
 ,םכיתונעט לכל ונלש
 ,םיטי'צ ,םיפיט ,םכיתושקב
 לא זא ,וצרתש המ לכו
 םינמזומ םתא - ושייבתת

 לע הלועש המ לכ חולשל
 .ד.ת ,זיוו :תבותכ .םכתעד
 .51114 :דוקימ ,קרב-ינב 9
 חולשל םילוכי םתא ,ןכ ומכ
 קר .03-5708174 רפסמל סקפ
 תודוס רובע" ןייצל וחכשת לא
 םשל ףסונב ,"הכימתה רדחמ
 .תבותכלו |
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 תא ליעפהל ךירצ ךניא םהב םיקחשמ םתוא =

 ינבא יש :תאמ

 הרצקב םכל ראתל הצור יתייה םא
 א6א( ואיבהש שדחה קחשמה תא
 תתל םכמ שקבמ יתייה 4
 ן6שאפמ ומכ םיקחשמב ףסונ טבמ
 ,הקיפרגה תא טעמב תונשל ,עס0ת-ו
 אלש םישדח  םילילצ ילוא ףיסוהל
 ירהו - םיירוקמה םיקחשמב םיעיפומ
 .(][גגפחו םכינפל

 לומ לא בצינ התא קחשמה לש הלילעה זכרמב
 ,(ךווח651ז11661%) םינוש ןמז ידמממ םירוצי
 סורהל אוה םנוצר לכו הטילש ללכמ ואציש
 תא רימשהל ודיקפתש תווצב רבחכ ,דימשהלו
 התא ,םימייאמה םירוציה תאו ןמזה תורהנמ
 טושפ דיצ הבור ךתושרבשכ קחשמה תא ליחתמ
 קשנ לנסראל ךשמהב ךופהתש תשומחת טעמו
 .יתועמשמ
 ,הלועפ יקחשממ הנהנ דואמ ינא ללכ ךרדב =

 11 אפ דוקודב

 רתויש המכ קדהה לע ץוחלל ,יידמ-רתוי שארה
 ינא בהלנ בבוח רותב םג ךא ,רתויש המכ 'לסחלו

 ,/ | םיגוש
 / | וליעויש

 /  ךלהמב ךל
 ,קתשמה
 תופורת ןוגכ
 / = = .תוחתפמו (םייח)

 < :הרצקב  -םכסנ
 / םתנבה רבכש יפכ
 םוש יתאצמ אל ,יאדווב

 - הזה קחשמב שדח רבד +
 / ןשקא אל ,ןיינעמ קימיג אל | קר אל .שדחה רצומהמ בזכאתהל אלש לוכי אל
 ";ןכ ינפל יתרכה אלש גוסמ הלועפה יקחשמ לע הלוע אל (?תגפתו-ש
 [/ ןוכנל יתאצמ אל םג ןכלו הניא הקיפרגה - םהמ לפונ תצק אוה ,םימייקה
 / תויהל לוכי ..וילע םכל ץילמהל ונאש םישדחה םיקחשמה םע דחא הנקב הלוע
 ! קפס יל ןיא ךא ,ונממ הנהיי םכקלחש דח תויומדה ,תונורחאה םינשב םיפדמה לע םיאור

 ,הז ןיעמ קחשמל ילאיצנטופה להקהש | םיהכהו םירצה תונורדסמהו תוממעשמו תוינוג
 / רחא לש תרפושמ הסרגב קיזחמ רבכ | אלו ןוימדה תא םיתיצמ אל ,תומדה תרבוע םהב
 אלש קר אלש ,םיבוטהו םינשיה םיקחשמהמ היוצרה השוחתה תא םחול-ןקחשל םיריבעמ

 ,ןילע םילוע ףא אלא ,(-|[185ח1 - מ םילפונ ,רחא םלועב אצמנ אוהש
 העבראל .קלוחמ קחשמה הנבמה תניחבמ

 .תומישמ עבראל קלוחמ קרפ לכ רשאכ םיקרפ
 דדומתהל ךילע בלש לכבש הנורחאה המישמב
 ךוו6- א[38ן6) .רתויב השקה ביריה לומ
 בלשב הנורחאה המישמבו ,(01 [הט 8
 השקה ביריה לומ רדומתהל ךירצ התא ןורחאה
 דיצה הבורל ףסונב .1116 7'\חו6 10086 ,םלוכמ

 וז? תא א55 |
 ושקא קחשמ לכ גישהל בייחש ימ :דעב
 רצוש |
 תא עריש הלועפה יקחשמ םלועב :דגנ

| 
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 הי'גמרמםא
 ו

 ןמדירפ ילט :תאמ

 קחשמ אוה ו\גזםוטט68-ש ךכל טרפ
 הווהמ אוה "תמא ןמז"ב היגטרטסא
 תונומטה תונכסה לע תררמצמ הרהזא
 .עגתשהש םלועב תיטנג הסדנהב

 עקר תצק
 יטבש תעבראמ דחא לע טלוש ןקחשה

 דגנכ םחלנו +ןוכנ רתוי ,תולומח) םיירזייחה
 לע תונוילע גישהל ידכ םיטבשה ראש לכ
 הבושח שממ אל הלילעה .ירזייח תכל בכוכ
 ךא ,היגטרטסא יקחשמל תינייפוא איהו ןאכ
 המ ןיבהל םיצור תאז לכבש םכיניבמ ולא
 לש הכרדהה תרבוחב ץיצהל םילוכי הפ ךלוה
 לע טרופמה רופיסה תא הריבסמש ,קחשמה
 .םיטבשה לש םתריצי ןפוא

 ךכב ץוענ תרבוחב לודג יכה םגפה ,תאז םע

 -ןיבה ךוסכסל הרורב הביס תקפסמ איה ןיאש
 האנש לע והשמ םש רכזומש תורמל ,ירזייח

 םהמ דחא לכ לש ןוצרהו םיטבשה ןיב תיעזג
 .ריחמ לכב בכוכב טולשל

 תויתריציה ןג
 ,םיטבשה לש םיעבצה לכ תא תנבהש רחאל

 םיארנש) םילימרתה תודש תא שורחל ךילע
 םילימרת םתוא .בכוכה ינפ לעש (בכוכ ומב
 ירגאמכ תשמשמש ,תיראלוס היגרנא םיטלוק
 םיינכמ םירוצי תורצויה םסק תונוכמל היגרנא
 קיפסמ תפסא וב עגרהמש ךכ .המיחל תורטמל
 תרימש ביבס ענ קחשמה ,היגרנא ילימרת

 רנא'זל תינייפואש םיבאשמה ןיב ןוזיאה

 הרוצ תונשל לכות ,רתוי רחואמ) יגטרטסאה

 "יטנג רקח" היצפואה ידי לע ךלש םילייחל
 .(היגרנא תודוקנ ןתוא תרומת

 ,םיבאשמ לוהינ לע יתרוסמה שגדל רבעמ

 ןמזבש הז ןבומב תירוקמ הבישח ןאכ התייה

 םיקיפסמ אל דועו םיתמ ביואה ירוציש

 תויראשהמ ץירפשמ יטנג רמוח ,קרפתהל
 ילכ קולדתל ךילייח ידי לע לצונמו ,םהלש
 .קשנה

 איבהל יושע ןאכ ונל שיש קשנה ילכ לנסרא
 ליפהל לוכי לשמל םוח הבור .הבר תלעותל
 ליעי ןברוד הבורש דועב תופפועמ תורטמ
 לש היגרנאה ילימרת תא דימשהל ידכ דחוימב
 תצק תויהל לוכי הז ,ברקה אישב ךא .ביואה
 ךרדב הזו ,ךילייח לע תומישמ ליטהל השק
 דויצ תאישנ ללוכש לברוסמ ךילהת ללכ
 .ךרצמ (הדוקפה לע הרזח) תושקעתהו

 תויכונאה ןג
 תודיחי םע תוהדזה שוחל השקש תורמל

 הנשי ,רגורק ידרפל תומודש תורצוימ תויטנג
 ןיידע התאש ךכב הצוענה ,תחא יאוול תעפות
 שמתשתשכ ןופצמ תופיקנ שיגרהל לוכי
 האוושהב לבא .חתותל םיזגפ רותב ךלייחב

 יקחשמב םיווח ונאש "תישונאה הטיבצ"ל

 לייח םיחלוש ונאשכ םייתרוסמה היגטרטסאה
 -ויב םירוצי תחילש ,ענמנ יתלבה ותומל דדוב
 תיארנ המישמל םישפוטמו םירזומ םיינכמ
 .תירזכא תוחפ הברה

 תיתוכאלמה הניבה ,חטשה תפישה תניחבמ
 הילוחה תא ליבוהל שרדינ םעפ אלו הליבגמ
 םע דעצ-רחא -דעצ חטש ףושהחל החלשנש
 םיעיגמ דימת אל םהש םושמ תאז) ןמסה

 / ה ]6-00 7
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 שש ו ו ד תו צב, וו קיי | יב [7 ;= =
 2. שה . 6-4 רש ל. 4:

 םינובנ יד םה הלאה םירוציה ,תאז םע ..(דעיל

 רדתסהל םיעדויו ,טטוקתהל םיכירצ םהשכ

 תנכתל ונל תרשפאמש היצפואל תודות ןיוצמ

 .הנוש הקיטקטל וא תוננוגתה תרוצל לייח לכ

 םיעזגה

 היסרגא תרוצ לע םדוקמ יתרביד םא

 העברא םנשי ,לייח לכל תידוחיי הקיטקטו

 :;ריכהל יאדכ םתוא ,קחשמב םיטבש

 םה .םילחוז לש הרוצב םיעיפומ בורל

 םה .תח אלל םיטחולו םייביסרגא ,םינובנ

 תפישח תכאלמ תא םיבישחמו םיניוצמ םידייצ

 תוכזב הארנכ תאז .רתויב הבושחל םיחטשה

 חותפל םהל תרשפאמש הברה םתולילק

 ופדריש ששח וא דחפ אלל תוברק םייסלו

 .םהירחא

5-1 

 רתוי שפיטהו רזומה טבשל םיבשחנ םה

 ירעזמה םלדוג תורמל .םיעזגה ראש יניעב

 םתלוכיו תוריהמב םירגבתמ םה ,לדה םחוכו

 הקינעמ המדאל תחתמ שחרתמה תא שוחל

 .האלפנ קויד תלוכי םהל

 א[ זז \

 תיארנ 146211 -ה לש תינוציחה ותעפוה

 הו עזג .חפב ולפית לא ךא ,השלחו תירירבש

4 ₪" 6 3 

 ןיבמ רתויב םיינלטקהו םימכחה ןיב אוה

 הלבח ,האווסה ,לוגיר ינמאב רבודמו םיעזגה

 הזה עזגה לש המחלמה תודיחימ קלח .רורטו

 לומ תורישי םימחלנ םהו הדילמ תוארנ יתלב

 ,( הז( 8/1 - ב (:תסתהופה - ה ומכ) ביואה ינפ

 אוז .זא

 ךא .םימשוגמו םייטא םה הזה טבשה ינב

 םוצעה םחוכו םלדוג ,םסעכ תא ררועת םא

 םיביואה ןיבמ רתויב םינכוסמל םתוא םיכפוה

 תועיגפ לש הרידא תומכ גופסל םילגוסמ םהו

 המחלמה יליפ ומכ) םילפונ םהש ינפל

 .(/\ט6 ()[ :תוקוז6א - ב

 הנומתו לוק
 תינוטונומ איה \/ גז3ז6606 - ב הקיפרגה

 םינושה םיטבשהו הביהרמ אלו
 םיעבצ תרזעב םידרפומ

 םיילוקה םיטקפאה .םירורב

 ךכ ,םיפרוטמ בורל םה

 םא ועתפות לאש

 קשנה ילכמ דחא

 תולוק טולפי
 הכיעמ לש

 והשמ וא

 יז קי ,"ש
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 יריש םתוא תא רתויב הדיחפמ הרוצב ריכזמש

 ,ךכל ףסונב .קיפ הקיבצ לש םינשי וקסיד

 ,השא לש (ררמצמו) יטובור לוק ןאכ אצמנ

 ומכ םיעמשנש םירזומ םישער המכ דועו

 רתוי תויהל םילוכי ולא לכ - ץובב העיספ

 .העימש חווטב אצמנש והשימל םינבצעממ

 ו גזםז6666 לש תיתימאה היעבה לבא

 הברה שדחמ שממ אל אוהש ךכמ תעבונ

 לע רזוח אוה םצעבו היגטרטסאה םוחתב

 -ש רמוא אל הז .םהב יוור קושהש תונויער

 השק ךא ,בוט קחשמ אל אוה \\ הזז
 ,תאז םע .ירוקמ שממ והשמ וב שיש דיגהל

 איה \\/גז8666% לש ותוכזל תיבויח הדוקנ
 אלש) "תמא ןמז"ב הקיפרג שי קחשמבש
 .םישדח םישוגיר הפיסומה (שארמ תתנכותמ

 םוכיסל
 אוה ט/גז8ז660%- ש תרמוא יתייה אל

 ןיידע אוה ךא ,וגוסמ רתויב בוטה קחשמה

 קרש םישנאל .רתויב עורגה תויהלמ קוחר

 אוה היגטרטסאה יקחשמב קחשל םיליחתמ

 טושפ דואמ אוהו תויה ,ילאידיאה קחשמה

 ,ןיעל הפיו יידמ השק אל ,הלעפהל

 12 א 5
 יאדכ המל |

 סדנהמ תויהל תונמדזה דוע ךל היהת יתמ .1
 : ?דחא רועיש וליפא הז לע דומלל ילבמ יטנג

 ודנמוק דקפמ תויהל ךל סאמנ אל ,דיגת 2
 םיארנש רעיש יצוצק םילייח תרובח לע
 ?רבד ותוא

 קחשמב תיטנגה הירואיתה לכ דיתעב ילוא .3 [
 ..עדוי מ ,רשפאתת

 אל המל
 ,הפש טו םחקות< 'רחא .וניצימ ,תמאה .ו

 רוע המ ,5וזגוו - שדחה בכוכהו זז |

 ???איצמהל רשפא רבכ
 ופה תא ףשח הקיטנג םע קסעתהל |ויסינה .2
 עסונה" טרסב ובש (תילולימ) רעוכמה 1

 : רוזחשה תונויסינ תא וניאר םש ,"4 ינימשה
 .רביוו ינרוגיס לש "םיבלבלומ"ה םייטנגה

 וב םילייחה לכש אבצ לע רקפל ,הִמ םושמ 3
 ה'גנינה יבצו רגורק ידרפ ומכ םיארנ
 םהשכ חירסמ יטנג רמוח םיצירפשמו
 ..ךכ לכ ךשומ יל הארנ אל םיתמ



 טבס תנע :תאמ

 םימדוקה .'םיקחשמהש רחאל <
 ירפסל סנכיהל .וחילצה אל הררסב
 עיגמ ,בשחמה יקחשמ לש הקיסאלקה
 ו וי

 .רידא קחשמכ הלגתמו | .טקהטצ 01 1 ווט

 ונינפל תגצומשכ ,ןושארה בלשב
 לוכי  ןקתשה .,המדקהה
 קחשמה .ןונגסל לגרתהל
 וק .ךותל ותוא באושש
 ץפוקו ישאהה הלילעה
 ןמזב םיגוש תומוקמל

 תא ריזחחל והכה
 : הקיתעה השוריה
 2 4 ירכא לב % 0
 ': * יתפילהבי .שומיש ג
 "תרשפאמה יקי. ריר

 .תרוצ "תא תונשל

 ./ :תוהז שובללו תו זה + 8
 :.תרחא

 , ןיחבהל ןתיג .,הז בלב לצכ( רו
 םיִנגוה תויהל םא ךא ,הרפוש 4 ו %

 זאמש ןייצל יאדכ םיקחשמה ראש יפלפ
 תא ןייפאו רתוי קזח היה יפרגה דצה 3
 קחשמבב הקיפרגה לש התמר ב םע :קחשמה 2 א

 תדבועו וצטמ וא א לש וזמ ה הב
 שו .אוסדוסא) טאו - -ה  תטישב

 לע םימלוצמ-הב ג םינקהשַהָש יל ו 05
 .לוחב עקר

 ,הכ דע וניארש רתויב הבוטה הטישהוז ןיא

'" 

 תשוחת תאז תורמל ךא

 הקיפרגה לש סופסחה

 םושמ ןורתי הל הקינעמ

 תי
 הקלה התייה קהשמה

 היה לוחכה ךסמה ,רתוי

 .ןיעל רתוי הארנ

 ,ךכל "הבעמ

 א = 1 ְק

 םכלש :טובוהה םע ןלא ,*< מ
 ב \אווא=

 ותיא םיגולואידה |
 תואריהל  םילוכיי
 ו -

 םיחילצמ םה לעופב
 םיעשעשמ תויהל
 דחוימבו | (יידמל

 לבל. םירמשנ ,בצקה

 ךכ ,קחשמה ךרוא
 היהש טנמלא ףסוותמש ל |
 1 ו א

 .םימדוקה םיקחשמב
 וענמנ רשא םירבדה דחא  ,לזמה עורל

 הייאר תיווזב שומישה 'אוה הזה קחשמהמ
 קחשמה ךרוא לכל תולעמ 360.לש תימרונפ

 2 יי יי

 ,אוצשה-ו ]וש (נזמ0 - 1ווו13110ז)

 תא בבוסל תרשפאמה הטיש התואב ושמתשה
 עקר תנומתמ זוזל קר לבא ןוויכ לכל םכשאה
 קחשמב תוחפ אל לכסתמ רבד .(תרחאל תחא
 ןיינעמ והשמ םיאור רשאכש אוה ,הקתפרה

 ל יי ו יי מ יש
 .בוטל .תווקלו רבפעה םע וילע ץוחלל קר
 ,קחשמה לש תיזכרמה .היעבה .וז יתעדל

 ןמ העבנש תויטפא תשוחת הילא תפרטצמשכ

 תבצינ לכה ךסב יכ םא םימדוקה םיקחשמה

 .ללכב הער אל הקפה ונינפל

 | 42 גב

 לודג רופיש אוה 10500 סו דוזמט :דעב |

 הלילע וקל תודות םימדוקה ויקחשממ

 שיו תנווגמ הלילעה .הבוט הקיפרגו קתרמ

 אוה םהמ דחאש םיירוקמ תונויער המכ הנ

 ןתמו.הרוצ-יוניש תרשפאמה תיקיזה תפילח

 .םילזאפ ןורתפל תוניינעמ תויורשפא

 קחשמה ,םימדוקה םיקחשמה תורמל :דגנ

 360 לש הייאר תיווזב שמתשמ אל הזה

 ,ויתואנהמ המכ תוענמנ םג ךכבו ,תולעמ

 םוקמב רוזאה לכּב בבותסהל תלוכיה ומכ

 הענמנ וכ ומכו ,הנומתל הנומתמ רובעל

 לע םיארנה םירבד םע תמעתהל תלוכיה

 םיגווסמ םה םצעב רשאכ ,ךסמה יבג

 .עקרכ

 ד

 לוכיש םיקזח הלילע ירופיסו תואקתפרה

 .הלועפב ןטק רוסחוממ םלעתהל

 7 יאו 3>יל "ע
 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 ןונגסב דממ תלת קחשמ - 0 א
 החטבהכ ןושאר טבממ הארנ אל ,תספ6 שאד
 םע בשחמ לע ותוא םיצירמש רחאל ךא ,הלודג
 /סספסס 2 תייגולונכטב דממ תלת ץיאמ
 .רחא םלוע םילגמ ,השדחה

 ,לא חוכשו שוטנ םלועל ונתוא קרוז 05 אא
 ןיב תינחצר תורחת איה וב רתויב הלודגה היצקרטאהש

 יאדכו םינעונפואה דחא אוה התא .קוח יערופ םינעונפוא
 אלא ,םיילגלג וד בכר ילכב ןאכ רבודמ אלש ריהבהל
 יטלשנ םיטובורב םילקתנש םיריהמ ריווא יעונפואב
 .תיתוכאלמ היצנגילטניאו בשחמ

 רחבנ ,קחשמה תליחתב

 עונפואבו דדומתמב
 דדומתמ לכל  ,םיאתמה
 תובוגתו תולוכי בכר ילכו
 בכרה ,ילכ לכ ךא תונוש

 ומכ .שממ ,עונל םילוכי |
 ןוויכ לכל ,םח56 571 -ב |

 טרפ  .העונת ריצ לכבו
 ונלש | עונפואה ,ךכל

 לש ןטק אל רגאמבו חתפתמ קשנ ילכ לנסראב רבגותמ
 .םישקומו םיליט

\ 000 2 

 ןושארה קחשמה אל
 || רממ תלת ץיאמ שרודה
 ו אה וז -כ
 3 6 | ךמותש ןושארה אל םג
 | ,םלוא \/000000002 -ב
 תא לצנמה ןושארה קחשמה ויה ץסתפאא
 קחשמה תסירפל רבעמ ,\/020000002 -ה תייגולונכט
 םג ,הלועפ יקחשמ הברה ומכ .600 % 800 היצולוזרב
 פ0אצ-ו ק6  קחשמ אוה תסתפאהמא

 דוגינב לבא .ק1.אצ פד גדזסא |

 םהב ,םויה דע וניארש םיקחשמל
 קחשמה יעוציבו הקיפרגה תוכיא |

 קו ,\צפז \זסא - ב-רתוי םיבוט ויה

 היה 76 -השכ הזל הז םיווש וא)
 ,(ליגר דממ תלת ץיאמב רבגותמ יו רווה

 הריאשמ שממ 76%*-ה תסרג םויכ

 .דרוחאמ קש[ גד הדזזסא -ה תא ₪ |

 לומ \טספסס 2 ץיאמ לש 4 טלכב ןוכנ הזו

 אד מאוס 64 ₪17 לומ וליפא וא ₪1 גרד סא

 דמה חלח
- 

 ! ןווכתמ ינא - רבדמ ינא המ לע םתנבה אל וע םא
 \ תלת יקחשמ םינש ירחא ,םואתפ .הביבסה לש הארמל
 ישאו הבל ,עלס הארנ עלס ,ריק הארנ ריק ,םימייק דממ
 .םימ ןמכ שממ שממ םיארנ ,םימו שאו הבל ומכ תוארנ
 רחא קחשמ ףא אלו ם1.00₪ אל ,סש \את 2 אל
 תוכיא ונל ןתונ (!םיהדמה 118 ₪41. טעמל) קושב
 .וזכ תיפרג

 [ הו יכ םינעוט "קירפ" לש תויונחב ק'רבחהו קילא
 4 'תורמל ,םידעצמה שארל עיגיש ןושארה בשחמה קחשמ
 '.םיאור םישנא" ,ץיאמ אלל םיבשחמב ללכ לעופ וניאש
 גז ולת ץיאמ תונקל םיאבו ךסמה לע ץר מ10 -ה תא
 .תונחה להנמ ,קילא רמוא "דממ

 דבל אל ונחנא
 ןכתיי אוטו דקו .גה סח | ,ייתובר | אוטו דקו ה צק

 .ללשמ הנהמ רתוי וניה םיפתתשמ הבורמ קחשמש
 '-ב ףיחיה קחשמ לש םישקהו םיבכרומה םיבלשה
 | ילכו רחא ןעונפוא רחוב דחא לכשכ .תסתפ\ אא
 ולווח םירבוע ונאו גגו ןשקאה ,רחא בכר
 זו לש בולישכ תיארנה אז[ זז. ונח
 | יי ג אם 2-ו ץ[אדו] ג 10215 ,םיעונפוא

 ודייטצת לבא) םכליבשב דחא הז ,או][ דס .גרא -ה

 .וומשל וואר דממ תלת ץיאמב

 דממ תלת לע הלימ
 דממ תלת ץיאמ םיגשומה תא ףילחהל הטונ ינא (תורחאב םגש ןכתייו) וז הבתכב

 ,הזה םוחתב טעמ ןיינעתמש ימ ,ןכבו ,תופדרנ םילימ ןהש וליאכ /0200000 ץיאמו

 3% תרבח ירי לע חתופש םיבר ינימ דחא ןקת וניה /000000 -ש עדוי יאדו |

 .(הרבח התוא לש ןקת לש םש םג אוה 30זא ,לבלבתהל אל)

 תת שאסודזסא ,אזצ גב ,א[צ 5716 ומכ תורבח לש םיפסונ םינקת םנשי

 אוה םג ליכמה ,םייפרג םיסיטרכל שדחה 4027 אוה ףסונ ןקת .סוא םח \ח -ו

 םורכ ,תופיקש ,לפרע ,ןשע לש םיטקפא ללוכו דממ תלת ץיאמ לשכ תובר תונוכת
 ץיאמל ו תווהל לכוי אל 400-ה ה ,םיעיקשמו םייניצר םינקחשל ,םלוא ,'וכו
 .יניצר רממ תלת



 יפסכ ןב :תאמ

 - ןורוינ יבועחמ ןייבמק
 שדח םוסרפ עסמ הלא םימיב ליבומ בורפסק יראג ,טמחשב םלועה ףולא

 דרשמ ידי לע להונמ םוסרפה עסמ .81%1 תרבח ידי לע םיצפומה ןורוינ יבשחמל
 ."םלועב רתויה םיבוטה םילכל קוקז התא ,קוחר עיגהל ידכ" איה ותרתוכו ילא אנט

 לגרל לארשיב בורפסק ההש ןמזמ אל
 םתרגסמבש "לבויה טמחש" יעוריא

 יאצוי ויתונורשכ תא תפסונ םעפ חיכוה
 תיימדקאב וכרענ םיקחשמה .ןפודה |

 תרגסמבו ,ביבא לתב ֶטמחשל בורפסק
 דומיל תתיכ ₪1א1 המיקה תורשקתהה
 יססובמ יטירלס ןורוינ יבשחמב הדיוצש

5 

 .רתויב םישידחה [הושו (?6וטזסת ידבעמ

 הליבומ תומדכ בורפסקב ונרחב"
 הנווכ ךותמו ןפודה יאצוי ויגשיה רואל
 ,"בשחהמ יעוציב ןיבל םניב יוהיז רוציל

 עוריאה ךותמ

 בורפסק" .₪1א1 ל"כנמ ,ןיילק םרוי רמוא
 אלא ,טמחשב םלועה ףולא קר אל אוה

 טמחשה ןקחש (םיחמומה בור תעדל)
 למסל ךפהש ,םינמזה לכב רתויב לודגה

 ןעוצקמכ .הובג זוכירלו תילטנמ תלוכיל
 ישונא דוביע רשוכב ןייטצמ אוה טמחש

 תוירוקמב ,םינותנ לש ליגר יתלב

 |ךכ ,ההובג תלוביסבו הבשחמ
 יוהיזל תילאידיא תומד אוה ונתכרעהלש

 .ןורוינ יבשחמ םע

 קוחו עיגהל ידנ
| 

 2% םילכל קוקז הז
 **/| - לענשנועה

 םינייפמקה ךותמ

 חיבועחמה קוח
 - וש םיצוד

 | תחא ,קסמוק ל"כנמ ,לארב םיסינ
 לארשיב הלודגה ץועייה תורבחמ
 קוחש ןעוט עדימ תחטבאל |

 .ונימיל יטנבלר וניא םיבשחמה

 תחטבאל החמומכ ןמזוהש לארב
 לש היגולונכטהו עדמה תדעוול עדימ
 תחטבא יכרעמב ןודל ידכ תסנכה
 תוצירפב הדעווה קוסיע יכ ןעט ,עדימה
 ,םירתא לש עשורמ יוניש ,םיבשחמל
 ,'וכו יארשא יסיטרכ ירפסמ תבינג
 | תמייקו "תונטקב קוסיע" הווהמ
 תמאבה תויעבהמ תטלחומ תומלעתה

  תבצינ עדימה תחטבאש תולודגנ

 .ןהינפב
 םידמוע ונאש תויזכרמה תויעבה"

 | ויהי ,בורקה דיתעב ןתיא דדומתהל
 ירדסב םיבשחמ תולפהו םיבשחמ רורט

 םלועה לכבש דועב ,םיימואל לדוג |
 לש תוצירפב םינד ,לארשיב דחוימבו
 ןעוט ",תיסחי תוילוש ןהש ,םירקאה
 .לארב

 ימואל לדוג רדסב םיבשחמ רורטב"
 טילחמה רורט ןוגראל ,לשמל ,הנווכה

 םיבשחמה תא ליפהל וא תיבשהל |

 קתושת הלכלכהש הזכ ןפואב הנידמב
 םא .םוהתל רדרדתי קשמהו לילכ
 םיקנבה לכ יבשחמ וקתושי ,המגודל
 ,"'וכו ןוחטיבה תכרעמ יבשחמ ,לארשיב
 ,ךכו .יקשמ לדוג רדסב רבודמש ירה
 תולודגה תויעבב קסעתהל םוקמב
 ץרופה" לע םיבשוח ונלוכ ,הלאה
 עוגפל לוכי רתויה לכלש "ןטקה
 ".רחא וא הז ףוג לש ותוואגב

 | קוח תא תונשל ןמזה עיגה"
 תויעבל ומיאתהלו םיבשחמה

 שדחמ רידגהלו תוילנידרקה תוידיתעה
 | ומכ ,תוריבעכ םירדגומה םיאשונה תא
 ".תומייקה תוריבעה תרמוח תא םנ
 .לארב םכסמ

 לארב לש וירבדש קפס ןיא
 הליהקה ברקב םילג םיררועמ
 לארב יכ שיגדהל יואר ךא ,תיטפשמה
 ,ורקיעב יתסיפת יונישל השירד גיצמ |
 יתוהמ יוניש חרכהב ךירצמ וניאש |

 סחייתמש ,אקווד םיבשחמה קוחב
 רובעל לוכיו תיקוח יתלב הרידחל |

 סחיב םג םישנוע רידגיש ינכט ןוקית
 ומכ םייללכ םיסרטניאב העיגפל

 בושחמ תוכרעמ וא הנידמה ןוחטיב

 .קשמב תולודנ |

 םורגי אלו ךסמב םידממ תלת םיפוג ץיאי אל ,עדימה תדרטסוטואב שולגל םכל רשפאי אל םנמא םכינפב גיצנש סיטרכה 4 "רוטט-גאב" לש םירבחה ןודעומ

 גרובל קקדזי וא בשחמה יצירחמ דחאל סנכיי אל ללכב אוה ,הז לע םיבשוח םא .םירפושמ םיילוק םיטקפא לש םתעפוהל

 .ףסכ םכל ךוסחי ןכ אוה לבא .םוקמב וקדהיש

 לכ לבקמש יטנגמה סיטרכב רבודמ
 תויונח תשר לש םירבחה ןודעומב רבח
 איה הנשל תורבחה תולע ."רוטס-גאב"

 רתוי וא תוחפש שומיש ימד - ח"ש 9
 רישי רווידלו סיטרכה תקפנהל םיקיפסמ

 ,םינולע ,םיגולטק לש הנש ךשמב
 תוחוקל ,בגא) תולרגהו םיעצבמ

 םילבקמ ,"\/12* ןוחריב יונמל םימשרנה |
 םולשתב ךרוצ אלל ,הנתמב סיטרכה-תא |

 ..והנושארה הנשב שומיש ימד

 דוגינב ;"רוטס-גאב" ןודעומ

 תינשדח הטישב לעופ ,םירחא םינודעומל

 תשרוד אל גאב.תשר תלהנה - הנוכנו |

 םהיקית תא סימעהל םהיתוחוקלמ

 םימיוסמ םירצומ שוכרל ,הנשי הרוחסב

 םילקש יפלא תורשעב תוינק עצבל וא
 רטסוט לבקלו םילוב 50 ףוסאל ידכ קר
 ןורעומב רבחכ .דוונק לש םישלושמ
 םילקש רובצתו החנה לבקת תישופיחה
 התהחפהו יוכיזל םינתינה ,םייתימא
 ץופחתש בשחמ וא רפס ,רתוכ לכ ריחממ \

 ,שוכרל
 ולכו* ,םשריהל םישקבמה תוחוקל

 ךחאב ספוט יולימ ידי לע ףרטצהל
 ספוטה .ץראה יבחרב תשרה יפינסמ

 תכרעמ רואיתו םיישיא םיטרפב אלומי |
 ןבוכ ,תספדמ ,םדומו םכתושרבש בשחמה

 תא ומייסתש רחאלו ,(...םירוטילקת
 ףינסה תפוקב םלשל ורצעתו תוינקה
 לבקיו סיטרכה תא ריבעי רכומה

 םוכסו וילע עבטומה םשה תא תיטמוטוא
 .םכתושרבש םילקשה

 "טידרק"ה וא ,ףסכה תריבצ תטיש
 רצומל םאתהב םוקמב וב תעצבתמ

 םיוסמ זוחא העבק תשרה תלהנה .שכרנש
 ,בשחמ יקחשמ) םירצומ תיירוגטק לכל
 ויפלו ,(...יפקיה דויצ ,תירבע תורפס

 .םיטרכה לע םייוכיזה ורבציי
 :המגודל
 הנתמ ול תונקל וצא ילר'צ לש וירוה

 יכ ורכזנ םה ,םייתניב .תדלוהה םויל
 ,וטילחהו טרופס בבוח ןטקה ילר'צ
 תא ול שוכרל ,ביבחה רכומה תצלמהב
 "ןה4 98" :םיחלצומה םירתוכה ינש
 ןיינעה ךרוצל םמוכסש "10% 98"-ו
 תא וגיצה ,הפוקל ודעצ םה .ח"ש 400 אוה
 ראודב ולביקש שדחהו קירבמה םיטרכה
 .םירצומה לע ומלישו

 יכ תויגיגחב םהל עידוה יאפוקה
 ,תשרה תויונחמ תחאב ,האבה השיכרב
 םהש) ח"ש 40-מ תוחפ אל לצנל ולכוי
 ןתינה זוחא - הקסעה ללכ םוכסמ %

 ילר'צ לש ויבא .(בשחמ יקחשמו םירתוכל
 רפס שקיב ינשה ונב יכ עתפל רכזנ

 וה

 זמ
 \ ' ו

 ."רוטס גאב" תשרב תונח

 םילילמתה דבעמ לע תילגנאב

 סיטרכ תא איצוהו רזח אוהו "ואסאש 6"

 .יארשאה סיטרכו תורבחה

 ח"ש 80 אוה הזכ ךירדמ לש וריחמ
 40-ב שומיש תושעל שקיב הנוקהו

 ךויחב תונחהמ אציו ותושרבש םילקשה

 ריחמ יצחב רפסה תא שכר יכ ןיבהש ,בחר

 | 20% םהש) !םילקש 8 דוע ופקזנ ותוכזלו

 תורפסל ןתינה זוחא - םלישש ריחמהמ

 .(תילגנאב תיעוצקמ
 הנושארה השיכרב יכ בל ומיש

 | קיר סיטרכה ןודעומב םירבחכ

 ;תושיכר ןיידע ועצוב אל יכ ,"טידרק"מ
 רובעב םתמלישש םילקשה 39 ךא

 ,יוכיז תפסותב ,םכל ורזחוה ,תורבחה

 !דבלב תושיכר יתש רחאל

 !יאדכו םלתשמ
 םיזוחאל האלמה הלבטה ןלהל

 :"רוטס-גאב" תשרב םירצומל םינתינה

 .10% - 62 יבג לע בשחמ יקחשמ
 .10% - תירבעב תיעוצקמ תורפס

 .20% - תילגנאב תיעוצקמ תורפס
 .10% - םירזיבאו יפקיה דויצ
 .2% - הרמוח
 .5% - הידמיטלומ
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 ירוחאמ אבחת 1 ב ;ו קמ נחת - - .ךירח : ףדור |

 ידכ ינשה דצה זמ חינ יגהל ה לנמו םיז ניזגרא רפסמ |

 א 1 .- ב !תועט .רוציה \ / 8
 ידכ ועוניו ולאכ םיטלתמל .ופצי *

 .םיפולש קשנ ילכ םע למ 0

 הז תא הארתש הנושארה םעפב ,השעמל

 םשרתתו עתפות התאש חוטב ינא שחרתמ

 .ינומכ קוידב

 , םע הדיחיה היעבהש אלא .םימוד םיטקפאו יקצסולופ ןרע :תאמ
 יניצר בשחמ שורדש איה הזה יפרגה עונמה

 ,ךירצש ומכ ץורי לכהש ידכ רתויב

 םג םימיהדמ קחשמב םיילוקה םיטקפאה

 ךדיל רבועש רודכ לש םוזמז הז םא ןיב .םה
 תורבשנש תויכוכז ולא םא ןיבו ,הפצרב עגופו

 טושפ םיילוקה םיטקפאה ,דירחמ שערב
 ייל מ ו יי ו יצרה יה

 אל םג ,אל)| םימוד םיקחשמב ןיאש

 ךכב יוטיב יריל אב רבדה .(1[00א ם 2-ב

 לש עקר תולוק םג שי םיטקפאל ףסונבש
 .'וכו םירצרצ לש שער ,םימ ילפמ

 דנואסה לע הברה ףיסוהל הצור אל ינא

 תסרג דירוהל איה רתויב הבוטה ךרדהש ןוויכמ

 תאזה השוחתב תוסנתהלו ,קחשמה לש ןויסינ

 לוק יסיטרכב ךמות קחשמהש םג המ ,םכמצעב

 אל םנמא .(430כ) דממ תלתב םיכמותש

 ןמזה לכ תא הווש היה אא 541. םאה
 ?המיהדמ הקיפרג ול שי םאה !ןכ ?ול וניפיצש
 :תפסונ ךרדב תאז גיצהל יִל ושרה !ןכ

 ?תויקחשמהו !ןמאיי יתלב קחשמ ,ןכבו ,אוה 1[.
 אוה ()א4 ₪1.-ב דיחי ןקחשל קחשמה

 םויכ לבקל םילוכי םתאש רתויב בוטה רבדה

 םחליהל ,םיירותסמ םירוזאב טטושל ןתינו

 הנהנ התאש ןמזב תאז לכו םיירזכא םיביואב

 .ןמאית אלש הרוצב

 תונושארה םיימעפבש תודוהל בייח ינא
 .ותוא יתבהא שממ אל קחשמה תא יתצרהש
 ביואב יתלקתנ םינושארה םיבלשבש יל המדנ

 ,ךכו .יתוא האר אוהש עגרב חרבש ,דחא
 ו יד
 הזיא ...לק שממ הז" יתבשחו ילש בשחמה

 המישרמ הקיפרגהש חטב ."ישפיט קחשמ
 ?תויקחשמה הפיא לבא ,רתויב ביבח דנואסהו

 קחשמה !לודגבו - יתיעטש ררבתמ ,ןכבו
 5%. 481-ה תוצלפמו לק תויהלמ קוחר
 דחאו תויה ,קחשמה ריחמ תא תווש ןדבל

 אוה (אא₪/1. לש םילודגה תונורתיה
 תורגפמ תוצלפמ תואמ ךל ףוהדל םוקמבש
 רפסמב ושמתשה קחשמה יננכתמ ,םעפ לכב
 לותחב ךתיא וקחשיש תומכח תוצלפמ לש ןטק
 ,(לותחה אל התא ,אלו) רבכעבו

 ,יתעמשש הממ ךא ,ימצעב תאז יתיסינ

 םע בוט ,רתוי רשע יפ םיעמשנ םיטקפאה

 .דממ תלת

 4 ןותב .| 7 וית מום ל 2 '.4 8 2 |

 םהש א[ תא אוצמו 0 םיתבה | ." הקינכט

 איה הקיפרגה ,םיינכטה םיטנמלאה תניחבמ רקבל לכות ,ןכ ומכו ךל ורזעיש םירזייח ה |
 וליפא םויה דע יתיארש רתויב םיהדמה רבדה

 2-7 , 1 לש היצולוזרבש ךכ ,ךסמ ץיאמ אלל
 "ב ₪ שש | | הארנ ןיידע קהחשמה - 0

 2 - ובלש טושפ םיתנכתמה .בוט
 תא עצבמש יפרג עונמ ןאכ

 יציאמש תולועפה בור
 ,םישוע דממ תלת

 תורעמ וליפא ללוכש קנע תורכמ רוזאב
 םישרמ אוה הבלה טקפא) הבלב תואלמ

 ו יל

 תוחותפ רתוי הברה ןה ו -

 ן-> וג
 ןה םאה ?םיש וש םתא ,תוצלפמה םע המ

 ?םיקחשמה ראשב תוצלפמה ומכ תורגפמ  הרואת ללוכ

 !י!םלוכב סנכא ינא -- תונכב דיגהל לוכי ינא ןכנו ,תי נוע בצ
 יובירב הכימתה לע םיטרפ תצק םיצור םתא תורשע הבוט 1[₪0%853.-ב תיתוכאלמה  תופיקש

 .רדייסב ?םיפתתשמ .קושב םויכ אצמנש המ לכמ םינומ

3 רגש יי
 

 םינוש כ יל ל =
 .םהיגוסל 00 ו

 . 7: % = | | ירי בצמ שי קשנ ילכ לכלש

 תא ךל שי ,ולא ינשל ףסונב .ינשמו ישאר

 ידכ ץוחל יריה רותפכ תא ריאשהל תורשפאה

 רפסמ הרייש ידכ וא תופיצרב הרי קשנהש

 קשנה ילכב םילדבהל ףסונב .דחיב םיעילק

 ,בלשב ענ התא הבש ךרדב םילדבה רפסמ שי

 ידכ העונת רותפכ לע םיימעפ ץוחלל לכותו

 ולא תויוקמחתה) תוקמחתה תעונת רוציל

 ןהו דדוב ןקחשל קחשמב ןה רתויב תוליעי

 .(םיפתתשמ יבורמ םיקחשמב

 תייצפוא לשו שדחה קשנה לש ףוריצה

 ךא ,הלחתהב םכתא לבלבל לולע תוקמחתהה

 יו "מ ליר כו =

 םיפתתשמ דגנ קחשל םכל תרשפאמש

 תונתשהל הלוכי םיטובורה תמר .םיבשהוממ

 היצנגילטניאהו ,םכתמרל םיאתת איהש ךכ

 דואמ תוהובג תומרל העיגמ םיטובורה לש

 (11/\ ₪ לש םימסרופמה םיטובורב הרחתמו

 ו ב 3 ו ב

 קחשמה יננכתמש תוארל דמחנ לכה ךסב

 ךותל וללה תונטקה תויצפואה לכ תא וסינכה

 ולאכ םיטובור דגנ קחשל ףיכש ךכ ,קחשמה

 שיש תופסותכ אלו קחשמה םע רשי םיעיגמש

 .טנרטניאהמ דירוהל

 ...םוכיסל ,תעכו
 ו מיד

 ירייה ו וה ו כ ו ב

 עיגמו םינטקה םיטרפל הדירי ךות ןאכ הלועמ
 ו ג = לכ ו יו יה ל
 רו
 הפי היצפואו המוד שוגיר םינקחשל עיצהש

 .תשרב קחשמ לש

 קווישהו חותיפה תורכח ופרצ ,ןאכש אלא

 ךותל תויונבש תויצפואה ראש לכל ףסונבו

 ךרוע - \!א ₪41, לש אתיב תסרג ,(קחשמה

 קחשמה תא תונשל ןתינש ךכ ,קחשמל םיבלש

 תופסות דירוהל ךרוצ ןיאו עיגמ אוהשכ רשי

 .טנרטניאב תונוש תורבח לש

 | / קחשמה אוה 1141/41. ,רבד לש ומוכיסל

 . ,/- תא ליבוי אוהו ,תויונחב שיש רתויב בוטה

 .בורקה ןמזב הזה רנא'זה

 "מ"ייהידימ הקיפרג םע הל קחשמ :דעב

 תא ליבומ הז קחשמ .םישרמ דנואסו ,ה

 4 .וגוסמ רתויב בוטה אוהו ,רנא'זה

 ] ?הזה קחשמב םיילילש םירבד ןיא ?המ :דגנ
 | !ףיכ הזיא |

 :דעי להק



 ומ /

 ביבא לת לש טמחשה תרחבנ
 ברק-ודב הבקסומ תרחבנ תא החצינ
 ךוענש ידוחייו קתרמ טמחש
 .םירעה יתש ןיב הנושארל

 תא םתח יטנאלטא-סנרטה ברק-ודה
 תנש לגרל וכרענש לבויה שמחש יעוריא
 לעו ביבא לתב בורפסק תיימדקאב 50-ה
 תרחבנ לכ בכרהב .וקרמ יסיסו לוס םש
 ,םינמא ,רוביצ ישנא 10 ועיפוה
 ינש ףאו טמחש ינעוצקמו םיאנותיע
 קלח ויהש 11-ו 9 ינב םידלי
 דחא לכ .לארשי תרחבנמ
 ינשב דדומתה םיפתתשפמהמ

 לכל תוקד 25) םיריהמ חש יבוביס

 תודדומתה הכרענ ,ןכ ומכו (ןקחש

 תילארשי טמחש תונכות ןיב

 .תיסורו
 םדק תורחבנה ןיב תודרומתהל

 תא ץראל האיבה תבשחמ תרבח
 הנכות ,"ילש וידוטסה סקימוק"

 תדעוימה סקימוק תריציל תדחוימ
 .הלעמו 6 ינבל

 םילכה לכ תא הקינעמ הנכותה
 הנהמ ךרדב סקימוק תריציל םישורדה

 ,ןווגמ עקרב שומיש ךות תיתודידיו

 לבוי טמחש
 תחצנמ ביבא לת

 בורפסק יראג ןיב קזב-חשב רצק ברק-וד
 ,רלדיווס רטויפ היסור ףולא ןיבל
 םלועה ףולא לש קלח ןוחצינב םייתסנש

 .2:0 האצותב
 ביבא לת ברקב תודוקנה 2 אולמ תא

 רשא רונמ ןליא ,ןמאה בר ורבצ הבקסומ

 ירוי עדונה ןמאה בר לע םיימעפ רבג

 ,ריפל (ימוט) ףסוי יאנותיעהו ךברבא
 ףלודא ,הבקסומ לש הבר תא חצינ רשא
 חצינ בל-רהט םרוי יאנומזפה .ץיבייש
 רוטקיו יאבקסומה יאנותיעה תא 359

 סקימוק
 ילו וידוטסה

 .טסקט ינולבו םייפרג םילולעפ ,תויומד
 לכל ףיסוהל ףא ןתינ הנכותה תרזעב
 םיטקפא טילקהלו םיילוק םיטקפא תומד
 .םיירוקמ םיילוק

 רוציל איה הרטמה רבד לש ופוסב
 וא וסיפדהל ןתינש םלש סקימוק רופיס
 תמאבש המ ,בשחמה ךסמ יבג לע גיצהל
 יבבוחלו םידליל תיתימא היווח קפסמ

. 

 ג 7 %

 תנכות החצינ ההז האצותבו ץיבורדנש
 .תיסורה 4 ןוגרד תא תילארשיה רוינו'ג

 וארנ ,עוריאל ועיגהש םיחרואה ןיב
 אולימ ינור ביבא לת תייריע שאר םג
 .בונדגוב לאכימ לארשיב היסור רירגשו
 לארשי לש תוברתה חפסנ יכ ןיוצי דוע
 עיבגה תא לביק ,ןלוג יאמש ,הבקסומב
 םזי רשא "זוינ הבקסומה" תלהנה ידימ
 םע דחיב ונוגרא לע דקשו עוריאה תא
 .ביבא לתב טמחשל בורפסק תיימדקא

 םיניינעתמ שממש םכמ ולאל
 תא יכ רפסנ עוריאה ןוגראב
 בושחמהו תרושקתה תיתשת
 תרושקתל 013 קרב ומיקה
 - םקיפרג ןוקיליסו תימואל-ןיב

 קלח ןפואב ךומתל ידכ תאז לכ [-
 םינבבוח 700-מ הלעמלב ףטושו [-

 .עוריאב ופתתשהש םינעוצקמו

 שנ
- 

 וגה ,הח

 | | קנאפס ]|

 תריציל הנכות תללוכ הנכותה .סקימוקה
 דממ תלתב עקר תיינבל הנכות ,סקימוק
 .תמדקתמ רויצ תנכותו

 הטושפ הנכותה יכ ריכזנ דוע
 היתורטמ תא הגישמ ,הלעפהל

 .תילגנאבו תירבעב הדובע תרשפאמו

 ונד הנחמו הנוש תאז לרכב ה

 !?\[1ח008 58 58-ב =

 < תכרעמה
 יוחיאהו ,רפוש קסידה יוחיא ילכ <

 ,קסידב יונפ םוקמ לע קר אל ססבתמ
 יפ לע םג תורדוסמ תונכות לע אלא
 .ןהב שומישה תומכ

 טווצ6%א-ה ךרעמ תרזעב =*

 םינוכדע עצבת \צותשסואפ 5

 .טנרטניאה ךרד המצעל םייטמוטוא
 - םייטירק םיצבקל בקעמ תכרעמ =

 םיצבקל יוניש וא/ו הנקתה לכב
 וא 1א1 יצבוק ןוגכ םייטירק
 יטמוטוא יוביג עצבתי ,א680-ל
 .יונישה ירחא רוזחש ךרוצל

 תכרעמה - יטמוטוא לופיט ךרעמ *
 ,שארמ םיעובק םינמז יפל עצבת
 הקירסו יוחיא ןוגכ קסידל לופיט
 ןיקתהש ימ לצא רבכ םייק רבדה)
 .(1טפו-ה תא

 | = ור כיו 5 [כ | = (םוא)] |

 ויוטטוו = 5 05 פוש 577 [₪ ₪ ן

 [ם | = יונג 6 ]

 אלש ימ) ןוסטוו ר"ד תנכותב רופיש *
 עצבל הרומאש הנכות וז ריכמ
 לש הסירק ןמזב טרופמ םושיר
 רומאש םוכיס רוצילו תכרעמה
 אל - התרקש הלקתה תא ריבסהל
 .(...דבוע שממ

 פייטב וכמתיש םירפושמ יוביג ילכ א
 .86-81-בו יוביג

 ךלוהש םיבר לש םולח - 132 *
 םיקסידב ליעי לופיט ,םשגתמו
 ןמזב םהילע םוקמב ןוכסיח ,םיחישקה
 תלוכי רקיעהו םינטק םיצבק תביתכ
 .(20₪ לעמ) םילודג םיקסיד רידגהל

 .םירפושמ הרזע ךרעמו זוש[ק יצבוק *

 ו |

 [ויומממ 6-6
0 ₪463 * 046 4/6 % 

 |!( ₪ ]ו בורמה[:
,. 

 / ₪ ]חוט 4 או |

 הרוח

 םע םינוש היזיוולט יסיטרכב הכימת =
 היזיוולט ךירדמ לבקל תורשפא
 .טנרטניאהמ תורישי יביטקארטניא

 407 גוסמ ךסמ יסיטרכב הכימת *
 .[! םויטנפ יבשחמב םינקתומה

 פחתו סיאוח וה .א|

 3" פג ו 5005 6

 ו
 58 תאיציב הכימת *

 (1158 - \)םוצטזפה] 50ז18] [3₪5)

 ינקתה רפסמ לש רושרש רשפאמה
 ךרוצ אלל ,ינשל דחא הרמוח
 .בשחמה ךותב םיסיטרב לש הנקתהב
 () 8 דעב שומישל תורשפא
 .דחא בשחמ םע םירוטינומ

 המודא-ארפניא תרושקתב הכימת =<
 ו[ /א"א)

 .קיא[014 יסיטרכב הכימתב רופיש <

 הידיויטרומ

 (ו6אדווט 4/1 ,א[קש(ס ינגנ *

 .שווחססוא< 98-ב רבכ םינבומ םירחאו

 אוא[א תולוכי לוצינו הכימת *
 .םישדח םיבשחמב

 .םי/ס יננוכב הכימת -*

 ווזרטניא 0

 לש תטלחומ תוטלתשה <
 הדובעה ןחלוש לע םאק|סזטז-ה
 הדובע ןחלוש ללוכ ,ונלש
 הליתש תלוכי רמולכ ,יביטקא
 ,הדובעה ןחלוש לע םירתא לש
 ורבעי הווא'ג לש םיטלפא
 לכ ,הדובעה ןחלוש לע תורישי
 םהב דובענו חתפנש תונולחה
 .תאקוסזטז-ה ומכ ואריי

 הכימת תפסוהו ןגייחה רופיש =
 .150ַא יווקבו םימדומב

 תכמות הלעמו םאק]סזטז 4.א ₪*
 םיטמרופבו ימניד 41א[7.-ב
 השיגב רופיש ףסונב ,אאום לש
 תוארל רשפאש ךכ 6)686-ל
 .ונשלג ןכיהו םש שי המ תולקב

 תפיהד לש הטיש - םיצורע *
 ןחלוש לא תורישי עדימ
 ועירתי םיצורעה .ונלש הדובעה
 171. ידומע ,תושרח לע
 ילבמ תאזו ,דועו ושדחתהש
 .יטנוולרה רתאל שולגל ךרטצנש

 וו 8
 ראודה תנכותב םירופיש =<

 הכימת ,(כטו!סטא אז

 הכימת דאו, ידומע תחילשב
 רמולכ) םישמתשמ יובירב
 ראוד תונובשה המכב
 .דועו (תינמז-וב

 לש ישיא טנרטניא תרש +
 םכמ ולא לכל - טפוסורקימ
 טנרטניאל עובק רוביח שיש
 תא .ךופהל תורשפא היהת
 וב טנרטניא תרשל בשחמה
 תיב רתא ןיקתהל ולפות
 יטרפה בשחמב םכלשמ
 יקפסב ךרוצ ילב ,םכלש
 תמייק ףסונב .םירחא םוקמ
 .תידק-ב-םג-הכימת

 ,בשחמה לש רתוי ריהמ לוחתא א
 המכ לוסטיב ידי לע גשוהש רבד
 ...םירתוימ םיכילהת

 הביס התואמ רתוי ריהמ יוביב =
 היצפואה תפסוהו לוחתאה לש
 ."םרריה
 תירבעב תאצל הרומא ואות0סואפ 8

 הרושכ ךליי לכה םאו ץיקה ףוס תארקל
 ןוכדע תפרגכ םג הנכותה אצת
 ,\ומשסע8 95- ל םגו \/ום0ס% 3.11-ל
 היהת הנכותה לש תעצוממ הנקתהשכ
 ,תילמינימ הנקתה 195א1ט תוביבסב
 ,10\295 תילמיסקמו 12010

 ינותנ יפל תכרעמה תושירד
 וא 66112 486 בשחמ - טפוסורקימ
 ןפואב .ןורכיז 1618 םומינימו רתוי
 תוחפ אל לע ץילממ יתייה ישיא
 32\%[מ0 דואמ יוצרו 100 םויטנפמ
 .ןורביז
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 ריוואה תומחלמבש םינימאמ םיבר
 אלא ,םישנא ומחליי אל דיתעה לש
 תורמל) קוחרמ םיטלשנה םיסוטמ
 םיסוטמב וטלשי ןיידע םישנאש
 זוחא האמב חוטב אל ינא .(עקרקהמ
 םשגתת וזה האובנה םא ךא ,ןוכנ הזש
 םיבשחמ יננוחמ לש תילע תצובקו
 ינא ,קוחרמ םייתימא םיסוטמב וטלשי
 רתוי םיאתמ ןומיא לע בושחל לוכי אל
 .ם/ה-18 א0 ₪5 -ב קחשממ

 תגשומ םזילאיר לש ההובג ךכ לכה הגרדה

 דיוצמ ןכא יתימאה סוטמהש ךכמ האצותכ

 םימוד םיסוטמב תומייק אלש תונוכת ןווגמב
 ןייפאתמ ,המגודל ,ראדרה - םירחא

 = הקירס יבצמ לש בר רפסמב
 % דוגינב) תונוש תויצפואו

 , שיש םיעצעוצמה םיכסמל

 ((ת-22יב

 [ | ירצוי ,ברה ונלזמל

 0 תרבוח םג וללכ קחשמה
 // הבתכנש ,הלועמ רבסה

 [קק 74-18 סייט ידי לע
 / הליבומ תרבוחה .רבעשל
 = | םינטקה םיטרפה לכ ךרד ךתוא

 םירבדמ לחה ,סוטמה תלעפה לש

 הלכו ,'וכו התיחנ ,הארמה ומכ םייסיסב

 .ריווא -ריווא תוברק לש םימדקתמ םינורמתב

 "ופה ₪8/| -דיוררוה
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 תובוטה הכרדהה תורבוחמ תחא יהוז ,השעמל

 םוחב םכל ץילממ ינאו ,ידועמ יתיארש רתויב

 םינינעתמ םתא םא התוא אורקל

 םייתימא םיסוטמבו םיסוטמ לש םירוטלומיסב

 הרודהמל ברע תויהל לוכי אל ינאש תורמל)

 ומישאת לא זא ,הלעפהה תרבוח לש תירבעה

 90% תירבעה תרבוחב וצצקי םא יתוא

 .(םירבסההמ

 לדומב אוה ,קחשמה ןייטצמ וב ףסונ םוחת

 םימייקש םירחא םיקחשמל דוגינב ,הסיטה

 הז סוטמ תסטהש שיגרהל ךל םימרוגו קושב

 התא ןאכ ,שיש םיטושפ רתויה םירבדה דחא

 ,תוריהמו לקשמ לש תולבגמ םע סוטמ סיטמ

 .םוילאירה לע אוה ןאכ לודגה שגדהש ךכ

 רצוי אוה ןאכ שגרל חילצמש ףסונ רבד

 רשפאמו קחשמה םע עיגמש תומישמה

 רותפכ תוציחל רפסמ תועצמאב

 תומישממ לחה ,לכה רוציל 4

 -.לע-דחא" לש תוטושפ

 תומלש תוכרעמל דעו "דחא

 ביוא יסוטמ ןומה תוברעמש

 לכש םג המ ,לוסיחל םידעיו

 יתודידי קשנמ םע אב הו

 ,לכסתמ אלו

 .םיחבשה בלש ןאכ דע
 המכ לע רבדל רובענ תעכו

 .תונורסח

 ךרוע תורמל .תומישמה הנבמ םע ליחתנ

 תומישמה ,יתודידיהו םכחותמה תומישמה

 ןקחשל תומרוג אל קחשמה םע תועיגמש

 םלועמ ילרגטניא קלח אוה וליאכ שיגרהל
 ןניאש תומישמ זכרמ ןמ אלא ,קחשמה

 תיזכרמ הכרעמ הפ ןיא ,ןכ ומכ .וזל וז תורושק

 התאש םעפ לכבש ךכ ,המיע דדומתהל שיש

 .שדח םלועל תאצי וליאכ ,המישמל אצוי

 אוה קחשמהמ האנהב םגופש ףסונ רבד

 םירוטלומיס יננכתמ תובר םימעפ .הקיפרגה

 םיחכושו םיליטהו םיסוטמה תוכיאב םיזכרתמ

 .ףונ ,עקרק ללוכש םביבס םלש םלוע שיש

 הקוחר הקיפרגה ,הז הרקמב .'וכו םיניינב

 וא =-22 ומכ םיקחשמ לש המרל עיגהלמ

 םיקחשממ רתוי הברה הבוט איה לבא ,57

 .וימודו 4-10 011843 ומכ

 תוחנל ישפוח התא
 בוט תוחפ אוה 4-18 0285 ,םוכיסל

 היצלומיסה טנמלא .הטושפ הביסהו ,ת- 22-מ

 ,=/-18 אא ג -ב רתוי בוט אוה ומצע

 .בזכאמ טעמ ולוכ קחשמה רבד לש ופוסב ךא

 17 א א85 |
 ילוא ,ריווא תמחלמז ןנוכתמ יתייה םא :דעב

 .םוג-18 אסהשג תא ףידעמ יתייה

 דחא םתס ינא .הזכ אל ינא לבא :דגנ

 תא ףידעמו ,בשחמ יקחשמ בהואש

 לש םזילאירה ינפ לע ;-22 לש תויקחשמה

 ו-18 א065ג |

- 17 
 ל יו

 ו מ ית יור ב מ
 אלו הרוחסה תא תוקפסמ םיירלופופ
 קחשמה לא םירזוחש אצוי םעפ
 לש הרקמב .השק הבזכא רחאל ירוקמה
 ירו רו ו | | ו

 קוזיח םילבקמ ונא ,(1601 אא10111-ל
 1 0 ל ו

 םירוצי סע ,םירחבומ םיבלש ללוכה
 .תושדח תואקתפרהו םירזומ

 ,בר ןמזל ךל קיפסהל הרומא וזה תפסותה
 , כ ₪ . . : :

 ,םישדח םיבלש 14 תללוכ איהש ןוויכמ

| 
 וארנש רתויב תושקה תודיחה תא םיללוכש
 תלתב תוירי לש הזה רנא'זהמ קחשמב םויה ד

 ונעקתנ הב ךרד ל המודב ,תאו םע .דמ

 תולגל ידכ קר 151 אצ[0111 -ב תודיח

 טרפמ ומלעתה טושפש ,רתוי רחואמ תועש
 לייק תחומוד חו דיה שו ןאכ םג , ררוד|] ה

 ישל תובייחמש

 ב -

 צ

 הרוקש המל בוט בוט בל

 םוקמ וניא אוה 51/4 \\ /\₪5 לש םוקיה

 וסנת םא ,תורחא םילימבו (1(2\א ₪ יבבוחל

 בורק ,וארתש המ לכ ץצופלו רוזאב בבותסהל

 םכילע היהי ןאכ .קוחר ועיגת אלש יאדוול

 ,תונושה תודיהה םע יד'ג ןמכ דדומתהל
 תא ףילחהל וליפא ולכות קחשמה ךלהמבו
 יד'גה = ,הראמב | ,םכלש | תומדה | ,לייק

 םייוניש רפסמב ןייפאתמ קחשמה עונמ

 סיטרכ ילעבל) רתוי תינועבצ הרואת םהיניבו

 רתוי הברהו םישדח םיביוא 25 ,(דממ תלתה

 ,א-/!זצס ,15'1 יציצפמ ומכ םיענ םיצפח

 - אוזן .םאאושאו =ג] 000 -ה וליפאו

 רוזאמ רבעמל תומרופטלפכ םישמשמ םלוכ

 תו 5 ם
 םיסט םהב תופצל ולכות ןכ ומכ .וחנשמל ךחא

 .םיסיסרל םיצצופתמ וא ,םיתחונ ,לעמ

 תנווכה תא םיללוכ םיפסונ םירופיש

 לש בורל ,המודא-ארפניאה

 יב ] יי ירו 9 4 0 ] כ ה

 יד'ג תוחוכ השיטחו םיבלש ירחא בקעמ

 תא קורול ךל רשפאמ ,בגא םהמ דחא .םישרח

 רשפאמ ףסונ חוכו גנרמוב ומכ ךלש רואה ברח

 תועטהל ידכ ךמצע לש המרגולוה ןירקהל ךל
₪] 

| ! 

 ! צסה [רהו

 / ₪ יו זו םיטומלאה 5 ומ ,תמאה + 7זל

 601 סוזאן 5 -מו [כ1 א ₪-מ וקתעוה קחשמב
 םיפיסומ קר םה וי ון = ב 1 ווי\<>ש לש

 ואדיווה יעטק ,ךכל רבעמ .לודגבו קחשמ .-
 ו | ו מ | | וש -- בעמ יטעט "₪ ד תבוטל והנזוה ןאכ

1 
 םגופ תצקש המ םייטמרד תוחפ הברה

 7 - הרקיעב תיבויח איהש תיללכה תומשרתהב

 - קחשמה רוז תרו וסטיב חותמל 1 ללי =

 ןיוצמ ידוס בלש שי ,אלפנ םיארנ םירוציה
 ,םיננעה ריעב קול תא קחשל ךל רשפאמש

 תחא רוחבל לוכי התא םינקחשה יוביר בצמבו
 1 לפלפ תצק ףיסומש המ ,תויומד שוו 0

 ווק אקח 5

 הוושש רגתאמ תפסות רוטילקת והז :דעב

 ו:טו אאוחווז תא בהאש ימדו .ריחמה תא

 .וידע רתוול רוסא

 וטו אאוחהז-ל םירוכמ םלוכ אל :דגו
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 8180808 לע םילפנתמ
 יב

 הלש רוקמה רוק תא ישפוח ןפואב תררחשמ
 ו ד יש
 ירדוקמה רתאה לע ולפנתה םישנא יפלא
 ,ותוא רדירוהו

 רוקמה דוק םג להקל ררתוש ,ךכל ףסונב
 צטופטהקש שסתוחוטתו6הוסו 5.0-ה לש
 בושח .םישלוג רתויו רתוי ףתשמש רפושמה
 ולא םיאשונב תולהנתמה תוחישה יכ שיגדהל
 יניינעב דוע תונד ןניא טנרטניאה יבחרב
 ,הקולח ,ץמוא לש םיחנומב אלא דבלב הנכות
 .םירחא "םילודג" םיגשומו הליהק

 1 לג יה יץווח
 םתירוגלא ובינה שדח רקחמ לש תואצות

 םישנא ובש ןפואה תא תופצל לוכיה יטמתמ
 םינוש םיפד המכבו שנרטניאה תשרב ושלני

 ..ושאייתיש ינפל וטיבי םה

 | [דופב מ [!וכ66תשמהסז [!)ו0(| | זפטז 06 [ז 8

 "| קיעפח 9%
 קיו 8 זו יוס ונ 101[: ו ו ₪ דיה , ד שא 05 | סשל [ 7 ו 5 ד ות הר 31 | יספק

 ו קטו פופ תנו צ
 ופותפ/ 88] [5!318 | הפקקוה
 ו ומ|| ו

 רסק ט/והצפ3ו"ה] | קפזופ
 וירש 5 ז:םצטו

 60 קש 5

 ו

 6 ------- 2 וו 8

0 
 ו

 1.ח וס ז 18 חמו מ
 ו

 םישוע םישמתשמ יכ חינמ יטמתמה לדומה
 ףדה תוישומישל םאתהב תוטלחה לש ףצר
 ,ךכו .(םירפסמב ךירעהל רשפא רשא ךרע)

 ןטק ךכ ,רתוי ןטק ירפסמה ךרעהש לככ
 .ןוויכ ותואב שולגי שמתשמהש יוכיסה

 ישמתשמ יכ לשמל וליג הטישה תועצמאב

 שולשכ םיבקוע םירושיקב םיכישממ 1
 ("0ס0או6% תרזעב השענ בקעמה) םימעפ

 .(םישמתשמה לא וחלשנש

 רץ
 הוז: .6א6116.שסוח ) [3א6ו16 רתאה

 םירתאה דחאל ךפהו שופיח עונמכ לחהש

 תוארהל ליחתמ ,תשרב םילודנהו םייזכרמה
 .הנורחאה הפוקתהמ םידספה םצמצמו םיחוור

 "תויפצ" 40-כ ומשרנ םינורחאה םישדוחב
 עונמ תא תוללוכש אטווש ירתאב תוימוי

 ראודה תא ,6ו[ץ.םש| רתא תא ,שופיחה

 םיתורישו םניח םיקפסמ םהש ינורטקלאה
 העונתה תלדגהש רמול ןתינ .םירחא םיבר

0 

 חל

 הווה

 טז מ! ו וןפונו

 08056: ₪ה!6ה| | |8ָטַהַשו | |73
 26580ה1%: 100ומ | ₪ש 6 | []

 ד 08 סח 8
 יוס , 13,

 0[ 366 הזב] א

 ב
 9 011: ₪ ו?

 9 וש[ ב0 0161 כנו( ה

 ו 5 וע סרו

| 5 
: *₪ 1 

 ונח

 [ וו]| טז 9 6 ובה כ זו א ות רו וז

 5 זח 801 6

 0 ו

 6 וווזחפה חוטמ] זס[ במו בז גבה ו 5

 6 ווב5!ותטוה] טוב[ בזרו]₪ ב5565 קוו

 וש 0 0 6 ה חיס סיס א 3 62|

 םיחוורו תונמזה ,רתאה לא םיעיגמה םישדחה
 הפוקתב לודגל וכישמי קפס אלל ולא -
 תא םיצמאמ םיבר םישלוג ןכש הנורחאה
 םהיטוטישל החיתפ תדוקנכ השילגה יזכרמ
 .תשרב

 ךרדב =אםוסזפז 5
 רפסמב הנורחאל הגיצה טפוסורקימ תרבח

 ןפדפדל המידקמה הסרגה תא תויונמדזה
 םיחתפמל תדעוימ ןיידע וז הסרג .הלש שדחה
 הסרגה תא איצוהל הסנמ הרבחהו דבלב
 ךושמל ידכ ,ןתינה לככ םדקומ המידקמה
 תומאות תויצקילפא ורצי רשא םיהתפמ
 .ןפדפדה לש תושדחה תונוכתל

 המל שדחה ןפדפדה המוד ינוציחה והארמב

 ןתינ אל וז הניחבמו תיעיברה הסרגב וניארש

 ןפדפדב ךא .יהשלכ תומדקתהב ןיחבהל

 רוציל תורשפא טפוסורקימ הרצי ,שדחה

 יי יי כ תי
 לא \/₪-ה יפד ךותמ םיטנמלא רורגל

 ,ןכ ומכ .תורחא תונכותל תורישי ףאו בשחמה
 ותוא רומשלו ךסמ "םלצל" תורשפא ןאכ שי
 ןונגנמ ןאכ רצונ ףאו ,תרחואמ הייפצל
 .הצקה שמתשמל רתוי תורורב האיגש תועדוה

 לע שגד םשוה םג שדחה ןפרפדב
 לש בצקה תא קיבדהל הווקתב 1.

 יכ םינעוט הרבחב) 816150806  הרחתמה
 עמשנש רבד וימדוקמ רתוי ביצי היהי ןפדפדה
 העומשכ אצמנו 1-םאק|טזטז 4-ה יבגל םג
 .(הנוכנ אל

]3 

 הכותב תבלשמו הצואת רתויו רתוי תספות טנרטניאה
 ים 1
 הכותב בלשל תורשפאמ תומדקתמה תויגולונכטה תולוכיו
 תוירודיב תולוכיו םיתוריש לש שדח ןווגמ
 ןויליגב) הנש ינפל .םישמתשמה להקל
 וידרה לש תובלתשהה תא ונרקס ,5
 ונא םעפה וליאו טנרטניאב
 יטנרטניאה וידרה לע םירשבתמ
 תשרב חתפנש ןושארה ילארשי
 .טנרטניאה

 ,םלועב םינוש תומוקממ התוא דירוהל ורשפאיש םירושיק רפסמ ליכמ
 הכירצ אלש ךכ רתויב תוטושפ תולועפ ןה הנקתההו הדרוההו
 אל הנכותה תדרוה תא תעציבש הרימב) תדחוימ היעב לכ ררועתהל

 ,(הנכותה לש הדובעה

 ןפואב ףתתשהל
 ידי לע הנחתה לש יחה רודישב

 םילהנמש 186-ה ץודעל תופרטצה תנחת השעמל וניהה 12

 רמול היה רשפא) שממ לש רודיש
 וידרב הפ רבודמ ןיא םלוא וידר תנחת
 טנרטניאה יבג לע תרדשמה ,(שממ לש
 תביתכל ןוכנ) הלילב 12-ל 10 תועשה ןיב
 .לארשיב אישה תשילג תועש ולאש ,(ולא תורוש

 תייגולונכט תועצמאב םיעצבתמ תיטנרטניאה הנחתב םירודישה
 ךרוצ שי םירודישל ןיזאהל ידכש ךכ ,טפוסורקימ לש [5(%6ח0וש
 רתאה .13ץ61 1615|וסשש םשל הנועש המיאתמה הנכותה תא ןיקתהל

 םמצע ןיבל םניב םיניזאמה םיחחושמ
 :ארקנ הנחתה ץורע .הנחתה ירדש ןיבל

 אוהו (1[5ה61 186- -ה תשרב) +1

 .הנחתה לש רודישה תועשב ליעפ

 .דמחנו יתודידי די ןפואב ןגרואמו רתאב אוה םג אצמנה הנחתה

 ו . | 1 <

 <חַהפכַח> .1 7
 %065:81132> ה2התסה18: 00 הש [8311) 8

 %[00618|> תהתהב אששק םהּבהא5 5810
 %זתקש12> ₪118 שטפויטסהפ

 <םטה:שי> שפשש66%0.. 5ש768ה 15 תסט1ח] 500 (35:% ...
 א** הה18208 (83ע8ה% ם05ק6שהתהקכ.5ק:.600) ה5 16/16 א:הה(קסהש

 |<18> 3חָש 6683165 [ץפמ 6ה11+07ה13 שגההה ₪783[... 850] ₪8
 %או-שקז גחח> 71

 %אטה1:;> 0 |
 ב הפ ו הסב 1 | יי קזפוש

 .** ץבט11שו (ק3ש]1₪ו95.182.1679.71) הה5 ןשפבהסש א6הה(ץפהש | 3

 | 613([4ה1868> הפָשט +8ם8 :) הסש 7

 ה

 ₪ וינה
 חשק סו

 31 הפו
 ₪ ןםגוממ

1 ₪ 

₪1 05" 

 לבקל םכנוצרב םא
 לע תדחוימ הארתה

 שי הנחתה תוליעפ תליחת
 ז₪4ו0-וו ףוריצה תא ףיסוהל

 וסס-ה תמישרל

 (4999999 רפסמ)

 ₪503 וגה
 , 5שקשש!1616 םשזופ שח 8386 םטשש אטק 5 טוה ₪ז וה

 %6"שהמ5> 10השסמה
 %י6תה"ה1הַה> "םק6ָט65 שה1שאאה 15 "ה6 םה1ט אגהש %0 03ע .

 %6טהמ2>5 של?
 %6שהמ5> ספה 1 8 ה"

 ו

 חפש 2
 חוזק

 ָּבזויט-ףגו1
 הטפה

 ו
 * | הו" +

 | <1חה2 החסו-₪83ו) , וסת הס נוה

 %6"שהמ5> ₪611 ₪6 שפה'ז ההש6 (הּב% השיש

 | \6ש0"שהמ5> ה6110 13
 | +ז[חכל 8ה החו דועפ 77

 | תעדל ךנוצרבו הנחתה לש רודיש תעשב
 | ץוחלל ןתינ ,הרושכ רבוע לכה םא

 | תרוצ תא ןוחבלו לגני'גה רותפכ לע

 | ןתינ ,תיטנרטניא הנחתל האיכ

 | יביטקארטניא

 | ,הז ץורעב .ףטוש ןפואב הנחתה ירדש

 | .תובוגת תא לבקל םיחותפ וידרה ישנא ,ךכל רבעמ
 | לש םיחרואה רפסב תורעה וא תועדוה ריאשהל םילוכיש םיניזאמה



 ₪ ' = ---' 4 -- : מ מ

 ,םירפסמה ,םילימה לש הפוסאה
 תואיצמה ראשו תודוקנה ,םינסכולה
 קוידב תובושח טנרטניאה תובותכב

 ו ו
 ו ה ו

 עיפומ המ ,ראוד תובותכב שחרתמה
 .עודמו ןכיה

 יי יל וייה מ גי
 טנרטניאב שומישה תא הכפה \/₪8 -ה

 םישנאל שי הנושארה םעפב .טושפו לק רבדל
 2 ו

 וא תוירותסמ \1א1א תודוקפ שיקהל ךרוצ
 עדימה גוס ןיבל ןניבש תבותכב שמתשהל
 ,רבד יצחו רבד ןיא שקובמה

 םישגינ \(₪8₪-ה ישמתשמ בור ,םויכ

 לע הציחל ידי לע טושפ םינוש עדימ יבאשמל
 ,םיטפשמ ,םילימ תרוצב םיעיגמה םירושיק
 ןמס תא םיזיזמ רשאכ) םירויא וא תונומת
 (ותרוצ תא הנשי אוה רושיקל לעמ רבכעה
 רוקמ לש ותבותכ תא תעדל ךירצ תמאב אלו
 .עיגמ אוה ןכיחמו עדימה

| 
 ךל ןתונ רבחש וא ןיזגמב וא ימוי ןותיצב
 ידכ ,הז הרקמב ?ךתוא ןיינעל היושעש תבותכ
 תבותכה-תא שיקהל ךרטצת רתאה לא עיגהל
 ןפדפדב תבותכה ןולחב (תואיגש אלל) -הלוכ
 ישמתשממ לודג קלח הב הדוקנה יהוזו ,ךלש
 הנבה .תויעבב םילקתנ םישדחה טנרטניאה
 עייסל הלוכי טנרטניאה תובותכ הנבמ לש
 ענמתו ולא תובותכב ןוכנ שומישב טעמ

.7- 

 הנבהו עדי לכ אלל תושענש תויועט

 ,שחרתמב

 גי
 תי יי ג ו יי מש

 ןו|.-א6%0עזשש-כ - עודי טנרטניאהת

 יי כ

 רוקמ לא עיגהל הצור התא רשאכ .ילסרבינוא

 רתא הז היהי ,םיוסמ יטנרטניא עדימ
 וליפא וא \/םמ ףד ,ס0ץזםה ,הךק

 תא תעדל ךילע ינורטקלא ראוד חולשל
 ב יי ב ד

 תזורחמ תויהל םילוכי וללה םי-₪1!1.-ה
 אוצוא.טתת,שסוה ,לשמל ,תויתוא לש הטושפ

 ,םירפסמ ,תויתוא לש תכבוסמ היצניבמוק וא
 אוה הרקמ לכבש ךכ ,םירחא םינמיסו םינסכול
 ,טנרטניאב םיוסמ םוקמ לע עיבצמ

 הלוכי 41!1. תובותכ ןיבהלו אורקל תלוכיה
 טוטיש ידכ ףות:הבושח תונמוימכ תולגתהל

 יד מ ו ו מ יי ו

 םוקמ לַע יללכ גשומ ךל תתל הלוכי תבותכה
 יו ו ל יט

 םא שחנל ןתינ תבותכה הונעפ תועצמאבו
 .,אל וא ךל ישומיש היהי הז עדימ רוקמ

 | םיקלח םיקלח
 השולשל תוקלחתמ טנרטניא תובותכ

 תשולש .ןימיל לאמשמ ןתוא םיארוקו םיקלח
 יו = | ו ישי שמ! = םיקלחה

 ןוויכמ .ימוקמה ביתנהו ןיימודה ,לוקוטורפה

 ומ יי וםיהןמנכ

 השענ טנרטניאב שומישה בור ,םויהש

 ךכ רחאו וזכש המגודב שמתשנ /ם-ב

 ןהש ינורטקלאה ראודה תובותכ תא קודבנ
 .תצקמב תונוש

 תומכסומ ,םיקוחב תשמתשמ טנרטניאה
 ,םילוקוטורפ םשב םירכומה םינוש םיכילהו
 םירבוחמה םינושה םיבשחמה ןיב רשקתל ידכ

 ינויליממ תבכרומ תויהל היושעש תשרל

 הלעפה תוכרעמב םישמתשמה םינוש םיבשחמ

 םילוקוטורפה ךא ,תופש תורשעב תונוש

 םוקמל םוקממ עדימ תרבעהל םישמשמה
 ירחא .ךרדה לכ ךרואל םיהז םיראשנ תשרב

 אל טושפ זא הזכ היה אל בצמה םא ,לכה
 רבוחמ היהש בשחמ לכש ירה ,טנרטניא התייה

 אל ןכש םירחאה םע "רבדל" לוכי היה אל

 .תפתושמ הפש םהל התייה

 עדימ תרבעהל םישמשמ םיבר םילקוטורפ

 ןמזה לכ םילעופ םה ונלזמלו ,טנרטניאב

 םתוא דומלל ךרוצ ןיא שמתשמלש ךכ ,עקרב

 הרכה ךא .תשרהמ תלעות קיפהל ידכ קמועל
 הלאה םילוקוטורפהמ תורצונה תובותכה לש
 ,ינורטקלא ראוד חולשמל ונתוא תשמשמ
 ."וכו םיפדב הייפצ ,םיצבק לש הרבעה

 רבחתמ הז
 אוה \/₪8 תבותכ לכב ןושארה קלחה ₪7"

 - ([1עק6ו] שאו 110 601 "ה

 הרבעהל תומכסומה תא ליפמה לוקוטורפה והז
 ינש לש תונורחאה תואסרגה ,'\ ₪8 יפד לש

 =< אטופסגקס [\ ואז ,םיליבומה םינפדפדה
 תא דוע םישרוד םניא 1חז6והט] [3א10767-ו

[| 

 . 4456 המ - [א םוססוחש !0 196806]

 םא ₪ סח םס םההשאג םקאתו םושוטע ן/תלא 1אפ
 ((2 ש% |[

 6 ו; | !וכחלפ ויפו פופ וס

 = בב | 653 | | :

 םחבה

[ 8 5] > 55: 

 6! ןיסטז סואח

 פס 0 55
 ןעצ-- = רה וו ו

 "ונוס |

= 8 
 = - וב

 םהלש לדחמה תרירב ןכש ,לוקוטורפה םושיר
 ,הזה לוקוטורפב שומיש איה

 תבותכב הארת לוקוטורפה םש ירחא דימ

 ןמיס רשאמ רתוי אל אוהש :// ןומיסה תא

 ןיא רשאכ) לוקוטורפ לש הז גוסל דירפמ

 ןפדפדה ךותב לוקוטורפה תמדקהב םישמתשמ

 ,(דירפמה ןומיסב שמתשהל ךרוצ ןיא םג

 תבותכ לש ינשה הקלח לא םיעיגמ ונא ןאכ

 תומש בור .[שסתוגוח-ה והז ,טנרטניאה

 שישו תויתואב םיליחתמ \/5₪ - ב ןיימודה

 .ךכ דימת הז ןיאו המכסומ קר יהוז ךא

 הז ןומיסב ולחי אלש םיבר םירתא םנשי

 ,שוזץ.ה6ו ,הסתו6.ה6150306.008) :ןוגכ

 ןיימודה םש .םירחא םיבר םיברו חוזש.שסחו

 ןפואב רתאה תא ההזמ השעמלש הז אוה
 לש רתאב - יללכ ןפואב וקוסיע תאו יפיצפס

 הלימה (יאואו .חשז%סהק6.ססזה ) טו

 לש המש תא תלמסמ ןיימודב הטופ6הקש

 הרבח התויה תא למסמ שטחו - ה וליאו הרבחה

 .(טטתותוטזט1ג1) תירחסמ

 רשא םיניימודל תונוש תומויס ןנשי ,ןכ ומכ

 יי יי קי שת יש ב

 ,(דבלב ב"הראב) יכוניח - (=0ט631ו0ח4))

 ,(דבלב ב"הראב) יאבצ - (א[וווזגז) הוו]

 אוה הקוסיע לכש הרבה - (!א6זשיסזא) 1
 סז8-ו (ימואלניב) דבלב | יטנרטניא
 אלש ןוגרא - (\סה-0ו4 (כזעבהו?הזוטה)

 םג ןנשיש ןבומכ .(ימואלניב) חוור תורטמל

 ןוגכ הנידמ לכל תושמשמה תוידוחיי תומויס
 ןיסירפק .6צ ,זקו| - .פז ,18780] - .11 -

 ידנק ירחסמ רתא לש תמויס ,המגודל .'וכו
 אלל ילארשי ןוגרא לש וא טס.68 :ךכ הארית

 .0ז₪.1] :ךכ הארית חווה

 תומשב דואמ לודג רסוח שגרומ ,הנורחאל

 (-ם וו וו
33 | 8118 

 50 8ה וש 8 .ב661|6 סטו [ השטח! פ 0

 | וס *]

 491 הוז בח [306 ּההּוּבהְוּהַהִש 0[ סו (ךז63[ ה וה

 סוגות תו
 ז ף !הפף הא פט וב הו בה ה 5 8 5

 םילהנתמ ולא םימיב ןכלו טנרטניא ירתאל
 תא לידגהל ידכ תומויס תפסוה לע םינויד

 ןתינ תועצומה תומויסה ןיב .תויורשפאה ןווגמ
 יי ו

 מ יי

 ,דועו

 רתאה לש האלמה תבותכה תא שיקת רשאכ

 שגיי אוה ךלש ןפדפדב עיגהל ץפח התא וילא
 תרירב ףד תא לבקיו קחורמה רתאה לא
 ארקנה ףד הז היהי ללכ ךרדב) ןושארה לדחמה
 .(וח6א .זוזחו וא !ח6א .הזחה]

 כץ יינ)

 תרשפאמ טנרטניא תובותכ יבגל תומכסומ

 ףד לא עיגתש דע םוקימ רידגהלו ךישמהל ךל
 ,הזה ןפואב .תוארל ץפח התא ותואש םיוסמ

 םימידקמה םיפדה לכ ךרד רבעמה לע גלדת
 לכ ןיא םיתעלש םג המ ,ךצפח זוחמל ךרדב

 ,שפחמ התאש הזל םימידקמה םיפדה ןיב רשק
 ,וילא תורישי עיגהל ףידע ןכלו

 עיגיש ידוחיי ביתנו םש היהי רתאב ףד לכל

 .תורזומו תוכורא תובותכ םיאור ונא ןכלו וילא

 :ךכ תוארהל תולוכי ולא תובותכ

 הווק:/[שאטש.5606ןוו60.6%סתו|

 ה11://עשצ. וא  סןץ ו 142/

 66 | ,ש סה 166002 זהה |

 בותכנ םא הנשמ הז ןוא דועב יכ רוכזל ונילע
 תולודג וא תונטק תויתואב ןיימודה םש תא
 ההז היהי טשאטשט.מוזג0ו|ו5.60זה)

 ההז םג היהיש ואש .[ו101115.00מ - ל

 תומש | (\צוווצ .או[א ג 11.15.6001 -ל
 קיודמב בתכיהל םיבייח םיצבקהו םיביתנה

 ךתוא ליבות \ביתנ םשב 4 - ל 34 תכיפה)

 . .(היוגש תבותכל
 םילוכי םניא ,םישנאל דוגינב ,םיבשחמ

 קיידל חרכה שי ןכלו ביתכ תואיגשב ןיחבהל
 תועט השעתש הדימבש ךכ ,ןורחאה ןמיסה דע

 תועדוהמ תחא תא לבקת יכ חינהל ריבס
 תרשבמש טנרטניאב רתויב תוצופנה האיגשה
 אצ מנ'"אל ץבוקהש ךכ לע
 ,תאז םע .(םודסז 4104 - 116 אסו סטתט)
 תימניד תשר איה טנהטניאה יכ רוכזל ונילע

 |כג- 0500706 = [1 ₪6 (-סחוק!616 6.0165 [3060]
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 םאש ךכ ,םירגסנו םיחתפנ םירתא םיתעלו
 רתאהש וא תנכדועמ הניא ךתושרבש תבותכה
 העדוה לבקת הז הרקמב ,רתוי םייק אלו רגסנ
 .המוד

 ןמיס תא תוללוכה תובותכב ןיחבנ םיתעל
 םיברב ןייצמה ןמיס ,(- :ךכ הארנש) הדליטה
 לש ישיא תיב ףדב רבודמ יכ םירתאה ןמ

 הארית הזכש ישיא רתא לש תבותכ - והשימ
 וכ: אאא .הוחרת6[ טסה /-חווןס = :ךכ

 ןומיסב שמתשהל םיקיספמ ןמזה רבועש לככ
 םירתאכ םיארנ םיישיא םירתא לש תובותכו הז
 .רבד לכל םירחא

 םירזומ םינומיס םיארנ םימעפל ,ןכ ומכ

 םניא ללכ ךרדב ולאו + וא | ,5 :ןוגכ םירחא

 תותליאש לש םינוש םיגוס אלא םיליגר תומש
 לש בכרומה םוחתל סנכינ אל םעפה) המודכו
 .(םינושה \\ 58 -ה ימושיי

 - ראוד תובותכ
 ינורטקלא בתכמ חלוש התאש ינפל

 ומכ קוידב .ותבותכ תא תעדל ךילע והשימל
 ראודה תובותכ םג ליגר בתכמ חולשמב
 לוקוטורפ ידי לע תומשוימ ינורטקלאה
 ראודה תובותכ הנבמ .ןהלשמ ידוחיי

 77 36כ

 שלו ₪132 - [!=ו] - ז חש \אםוונ 5 1 וש )חח (- סח ווו א וס

 םסיוצה| 160
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 ות 3 018 זה
 באס ₪ ₪4 ה

 תובותכהמ הנוש תצק אוה ינורטקלאה
 ,ףסונ טנמלא הב שיו ונל תורכומה תורחאה
 ראודה תא לבקל רומאה םיוסמה םדאה םש והז
 .קחורמה תרשב

 השעמל םנשי ינורטקלאה ראודה תבותכב
 חלוש התא וילא םדאה ,דבלב םיטנמלא ינש
 ראודה תבית תאצמנ םש קחורמה תרשהו
 ינורטקלא ראוד תכותכ .ולש ינורטקלאה
 8016 שזה - 0 טז :ךכ הארת

 םדאה םש תא ןייצמ <0תו600תוות .60הו

 בשחמה תא ןייצמ 30 תו600031ח.60חג וליאו

 דש 0
 :טו] וטו

 וא בז 8

 צא (םטסאשא 6

 .4[-ה ןמיס אוה ןמיסה .אצמנ אוה וב
 םג ,םירתא תובותכ לש תומשב ומכ

 תוגשל םייושע ונא ינורטקלא ראוד תובותכב
 תבית לא העדוהה רוזחת ,הזכ הרקמב -
 אלש ןכתיי .האיגשה תעדוה םע ךלש ראודה
 תאצמנ וילע תרשה םש תא ןוכנ תדלקה
 תא תדלקהשכ שקמ תספספ אמש וא הביתה
 הדימב ,ןפוא לכב .'וכו 'וכו שמתשמה םש
 הדימב וא ודועייל עיגמ אל ךלש ראודהש

 הרגסנ העדוהה לבקמ לש ראודה תביתש
 .ץחליהל המ ןיא זא ,ךכ לע העדוה לבקת

= 
 זז

₪ 

1% 25 41 

 ו || = תמה זי 4 1--

' " 

+ 

1 

 " 5 ה
 שו 4 ה 1 | ₪ רחש וע .

- , + . 

1 , 
 |. 1 | ד

| 

 ו בר
 7= הודה
0 

- / 

 6 בו
| 

 ינולא-ןוסח תימע :תאמ

 .םינפדפדה תמחלמ הפוסל העיגה תמאב םאה
 וא טנרטניאב ףודפדה לע עיפשי הזה עוריאה דציכ
 לע הזה דעצה עיפשי דציכ ?ללכב טנרטניאה לע
 תרבכח םע טנרטניאה הארית דציכ 6

 ?התוחפ העפשה תלעבו רתוי השלח אסקס
 ,ולאה תולאשה לכ לע תובושת ונל ןיא ,תמאה ןעמל
 .םירומא םירבד המב ןיבהל םכל רוזענ םעפה ךא

 תרבחש | רחאל | ,םויכ
 החוכב ןיאש הניבה [%6%אסש

 רשא טפוסורקימ תא הצנל

 הלש ןפדפדה תא תקלחמ

 יכ  רוכזל ךירצ) םניהב

 הקליח אל ונמזב !וטופסלס
 קר אלא ןפדפדה תא םניחב

 תרומת וליאו תויקלח תואסרג
 ונצלאנ תואלמה תואסרגה

 םינפדפדה קוש ,(ףסכ םלשל

 .םייטמרד םיעוריא רפסמ רבעו תיתועמשמ תינפת לביק
 אגעופגוסז-ה תא תקוושמ הרבחה רשאכ ,הלא םימיב
 םירפסמ ,םניח תונכותכ ('סתותוטתו6ה10ז-הו

 הדוקנ) המייתסה םינפדפדה תמחלמש [טו%0806-ב
 .(טנרטניאב םינפדפדה תריז ינפ תא הנשמה תפסונ

 ןמיס אוה רוחמתה תייפוסוליפב יונישהש רמול ןתינ
 הגאדל הבוט הביס איה 146186806 לש הנעטה ךא ,בוט
 90 דע 80 לע [\6ו8טגק6 הטלש בר אל ןמז ינפל .התניחבמ
 לש םתודע יפ לע ,םויכ וליאו םינפדפדה קושמ םיזוחא
 דועב םיזוחא םישימחמ תוחפ לע הקלח דמוע ,םירקס רפסמ
 .םיקחש העיקרמ אק!סזשז- ה לש תוירלופופהש

 ישנא ברקב ץופנ ןויד אשונל ךפה הרבחה לש הדיתע
 שמתשמ ךתויהל רשק לכ ילבו תויה ,הלכלכהו היגולונכטה
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 לש תורשפאה ,[46ו50306 לש ץירעמ וא אק]סתטז- ה לש
 .םינכרצה תניחבמ ער ןמיס איה הזה תוחוכה קבאמל ףוס

 לש ההובג המר רמשיתש םיכירצ םישמתשמכ ונא
 הרקמב) םהלש םירצומהש ידכ תורבחה יתש ןיב תויתורחת
 תורחתה - רתוי םייתוכיאו םיבוטל וכפהיי ,(םינפדפדה הז
 םילעופה ,רתוי תובר תונוכת ילעב םינפדפד רוצית ןהיניב
 םיגאב תוחפ םַעו רתוי הבר תוריהמב ,רתוי הבר תוליעיב
 םינפדפדה דחא תא ואיצותש עגרב ,ךומנ ריחמב תאז לכו
 .תוחפ םייתוכיא םירצומ לבקנ תורחתה םלעיתו הנומתהמ

 לש תונורהאה תורהצהה יכ תווקל ונילע ,הז בלשב
 קר ואב םניח תנכות הלש ןפדפדה תויה רבדב

 םינתינ םירחתמה םינפדפדה ינששכ עגרכש ריהצהל ידכ
 ןורתי םוש טפוסורקימ לש ןפדפדל השעמל ראשנ אל םניח
 .ןוסופטהקש לש הז ינפ לע

 ןפדפד וב יחכונה בצמה
 חילצמ | (1\גצועה(!סז) דחא
 וליאו ותוכיאו ותונשדח תוכזב

 תוכזב (םאק|סזשמ ינשה

 ,וביבסש לודגה קווישה ךרעמ
 ךרד ןיאו תילכלכ הדבוע וניה
 הדבועה םע חכוותהל תיתימא
 הנממ דומלל תוסנל אלא ,וזה
 םירחא הטילש יקבאמ לע
 ,קושב

 םיקיתווהו םיסונמה טנרטניאה ישמתשמ וישכעל ןוכנ
 הרבחה) [\טופטגק6 לש ןפדפדב שמתשהל םיכישממ רתוי
 בוט תעדוי ןיידע איהש ררבתמו (\/ 8 -ה תא האיצמהש
 ,הינהל ריבס ,הז ןיערג .ותוא חתפלו ךישמהל דציכ רתוי
 ךא [4סז86806 לש היתורישב שמתשהל בר ןמז דוע ךישמי
 סחיב ןמזה רבועש לככ ןטק ולדוג יכ רוכזל שי דימת
 .תשרב םישדחה םישמתשמה לש ךלוהו לדגה רפסמל
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 תונשל ןתינ ,החמומה בלשב םירחוב רשאכ חיכוי ,1 הלומרופה רוטלומיס ןיבל 30% -ה | גלפ רוא :תאמ
 םיינכטה םיטרפל דע תויורשפאה לכ תא רבכ םירוטלומיס לע עדוי התאש המ לכש ךל | םיצורימה רוטלומיס אוה 1 הלומרופ =

 תכרעמ :ןוגכ ,םכרה לש רתויב םינטקה ."הספ" םע ףותישבש ,"+/₪1 50071" תיבמ שדחה

 םיכוליהה תבית ,וידרה ,עונמה ,למשחה תא םימאות קחשמב םיגהנהו תוצובקה [[[ תויורחת תא תומדל חילצה "ונר"
 ריוואה גזמ תא עובקל ןתינ ,ןכ ומכ .'וכו הנ לכ רוחבל ןתינ) '96 לש הנועהמ םינותנה | .בר יעוצקמ עדי םג קפסלו 1 הלומרופה

 וא ליעפהל תורשפא םג תמייקו םיקזנה תאו םיבוטה .ויגשיהו ויעוציב תמישר תא תוארלו ₪
 | . בכרב תומדקתמה תוכהעמה תא קתנל םה ףא םיססובמ ,רומאכ ,םילולסמהו (רתויב תינוכמה יצורימ לש םירטלומיסה םוחת

 הלוע קחומ , | .(המגודל ,458) |[ קחשמה יתנכתמ .תואיצמב םימייקה ולא לע תוצובק יתשל םיקלחנה םיבר םירצומ קפסמ
 . ללח תניפסב ועחותמה םסססס\ו ןונגסב 2 ה | ץורימ תויורשפא 7 .תומייק קחשמב | יעטק ,תונומת ,םימישרת תואמב ושמתשה םיצורימ לש איה תחא הצובק :תוירקיע |
 | דדוג יא לע הקתתהש <" 0 |41 ,תומגדה ,הגיהנ ירועיש) דומיל :תונוש ' [[/[ .םילולסמה תא "קיתעהל" ידכ "וכו ואדיו < /המגודל) | תוליגר תוינוכמב םיכרענה |

 תורועפא !הביהרמ תידמימ תלת הקיפרוג "יש | ץורימ ,ליגרה ץורימה .,(םינומיא [ .קיודמ ןפואב 88 םישחרתמו "דצמ צסמס סא 5םםק"
 םיפתתועמ-בר קחועתל ₪ לב . ,הליגר תופילא ,"(0 6 \אכ 1%" -ה = [[[/ לולסמה אוה רתויב םיפיה םילולסמה דחא | םישיבכו תוינוריע תוביבסב ללכ ךרדב

 , 4 ו רוחבל לכות הב)תישיא תמאתומ תופילא [₪8/ תומכב שומיש השענ ובש ולרק -הטנומ לש = תויצלומיסה תובצינ םתמועל רשאכ ,םיליגר |

 | |'נ | וא (תורחתהל הצרת םהב םילולסמה תא ,ךרדה ידצבשכ ,םינוש םיביכרמ לש המיהדמ םינוש םילולסמבו ץורימ תוינוכמב תוכרענש

 | 5 4 .ןמזה דגנכ ץורימ 8[ יקנע ךסמ יוצמ ,םירחא םילולסמב םג ומכ ,ךכל םידעוימה |

 ץורימ הנמנ םג הינשה הצובקב

 לש םיצורימה תוריזב שחרתמה ,1 הלומרופה
 לש תירקיעה ותוואג .תיתרקויה תורחתה

 הרוצב המדמ .אוהש ךכמ תעבונ קחשמה |
 לע תויושחרתהה תא רתויב תיטסילאירה

 הנבמ תניחבמ ןה ,םיצורימה ילולסמ |

 םימייקה ולאל קיודמב ההזש םילולסמה
 ץורימה תוינוכמ תניחבמ ןהו ,תואיצמב |
 ויה ןהש יפכ לולסמה לע "תוגהנתמ"ש ₪

 ןקחשהמ תושרוד םג ןכלו) תואיצמב תוגהנתמ |

 תונושה .תויורשפאה תלעפהב רתוי בחרנ עדי

 ,(תינוכמה לש
 ,ההובגה תואיצמה תשוחת תא קפסל ידכ
 םוחתב הנורחאה הלימב קחשמה שמתשמ
 בשחמ תכרעמ שרוד םג ןכלו היגולונכטה
 וא 3% גוסמ ךסמ סיטרכ תללוכה הקזח

 םא קפסש ,01א₪(7730-ב ךמותה רחא

 ךא .םיעצוממה םייתיבה םיבשחמב םייק

 סיטרכ ןיב בולישהש חוכיו ןיא ,תאז תורמל

2 40 

 סיטרכ ילעבל) יח רודישב ץורימה תא ריבעמה

 = 11 םנשי) תינוכמב גהנה את ו(דבלב 301-א
 ומכו ,תטרופמ הקיפרגב רשעומ (םינוש םיגוס
 לכות ןאכ םג ,סאתגאכ ץא]א 2-ב

| 

 [ ידכ קחרמה תודידמ לש עדימב שמתשהל |

 אבה ץורימב ךמוקימ תאו ךיעוציב תא רפשל

 הפקה ןיב ךיעוציב תא רפשלו חתנל לכות)

 ,(ץורימ ךלהמב היינשל תחא

 לש תויורשפא יתש ליכמ קחשמה ,ןכ ומכ
 איה הנושארה תורשפאה .תונוש ישוק תומר

 הב (5%./5 |10 כ₪) הלק המרב קחשמ לש
 גהנה ,תינוכמה ,לולסמה תא רוחבל לכות
 תומכ תא תוללוכה תונוש תויורשפאו

 ( | המלשה הפקההמ לולסמה זוחא תא ,םירחתמה

 ףסונב ,ךבכר לש קוניזח תדוקנ תא םג ףוסבלו |

 תוריהמה תדידמ תטיש תא רוחבל לכות
 תבית ,(העשל םיליימ וא ש"מק) תפדעומה |

 .יטמוטוא םלבו תיטמוטוא וא תינדי םיכוליה

 המרב קחשמ לש איה היינשה תורשפאה

 ,(1.1517165 א[0₪) | תיתואיצמ

 .החמומו ןעוצקמ ,ליחתמ :םיבלש 3 הליכמה

 לכש חכוויהל לכות ץורימה תלחתה רחאל
 רצוע קחשמ םירצוי ןכא םימרוגה םתוא
 לחה טוריפה תמרב קוידה תועצמאב המישנ
 םייונישב הלכו ךרדה ילושב םיצעבו םינבמב

 לכות ץורימה ךלהמב .שיבכב רתויב םינשקה
 ןידרב ןיזאהל ג
 17 ןמז תודוא עדימל
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 הפקהה ,בוהצ לגה
 ףסונ עדימו הנורחאה
 8888 זכרתהל ךל רשפאיש
 | אלו המצע ךרדב

 .ךסמה יבג לע תועיפומה תועדוהב קסעתהל

 אוה 1 הלומרופש ךכב םכסל רשפא
 תמדקתמה היגולונכטה תא הצממה קחשמ
 אלש המרב םיצורימ רוטלומיס רצוי ,רתויב
 דחא תא םג םכרובע הווהמו ,רבעב התארנ
 סיטרכ תשיכרל רתויב םיבוטה םיצוריתה

 ,ישיאה בשחמל 302 ךסמ

 ,קחשמה לש תוברה תויורשפאה ןיב
 קחשמל תורשפא אוצמל םג ןתינ
 ךרד לצופמ ךסמב םיפתתשמ -בר

 תרשפאמה ,1.\א תשר ךרד וא םדומ

 .דחי קחשל םינקחש 8 דע 2"ל

 תוועמא .וננט תקיטומו םיטטבא

 'םסניח - חולשמ ימד *
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 תורחבומה םיעוצעצהו םיבשחמה תויונתבו רוטס גאב תויונת תשרב גישהל
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 ,ןמז הברה יד רבכ ?עמשנ המ ,יה
 תבשל םיחילצמ ינאו יבוק רשאכ
 יכ ,הברה אצוי אל הזו ,תצק רבדלו
 אצוי ללכ ךרדבו ארונ םיקוסע ונינש
 הדובעה יניינע לע קר רבדל ונל
 הז ןמזב ןותיע איצוהל) ונלש םיפוחדה
 וינזוואב ךפוש ינא ,(טושפ רבד אל
 תונעטו תוניטר ,םירוטיק לש תורורצ
 ןטקה שמתשמה וא ןקחשהש ךיא לע
 תויוטשו תונועגיש ינימ לכ לובסל ךירצ
 םילודגה הרמוחהו הנכותה ינרצימ
 .םימייאמהו

 ,םינטקו םילודג םירבד ינימ לכב רבודמ
 דוע םינבצעמ םקלחו רתוי םינבצעמ םקלח
 הנוק ינאשכ םעפ לכב המל"ב לחה ,רתוי
 המל" ךרד ,"?רתוי שדח דחא אצוי דימ ,דבעמ

 עצמאב קחשמ רומשל רשפא יא \1[כא -ב
 קחשמ ףא אצי אל דוע המל"ב הלכו "?בלש
 תחלצומ הרוצב ואדיו תייגולונכט בלשמה
 | | "?קחשמה ךותב

 וזכ תושעל ונל אציש הנורחאה םעפב
 תיבב גגה לע שמש ףוטש ישיש םויב ,החיש
 ןנקנקמ םינהנ ונאש ךכ ידכ ךות ,יבוק לש
 ליגרה םירוטיקה ףטש תא םייסמ ינאו הדנומיל
 אלש המל זא" :יל רמאו יבוק יילא הנפ ,ילש
 שדוח לכ ?הז לע הלימ 500 שדוחה יל ןתית

 רוט .רחא אשונ ףוקתת ,ךל אציש םעפ לכ וא
 םירבדה לכ תא ףוס ףוס וב דיגתש ישיא

 ".הלאה
 דגנכ תומשאהו תונעט אלמ ,הפ ינא הנה זא

 עגרב לבא .ליחתהל ןכיהמ עדוי אלו םלוע יצח
 םע חילשה עיגהו הסינכב ןומעפה לצלצש
 המ קוידב יתערי ,571/. 8008 4111 לש קתועה
 .תושעל ךירצ ינא

 !ייתובר "תמא ןמז"ב היגטרטסא יקחשמ

 65/00 תרבחש חוטב אל ינא
 תא האיצמה איהשכ ונל התשע איה המ תערוי

 .וכו זאת 2 לש ודלוויה םע הזה חנומה

 םיקחשמ ,םיארוקה ,םכבורש עדוי ינא

 םיענ יאדו םכקלחו ולאכ םיקחשממ םינהנו
 ילואו תונדשח ,תומיענ יאב הסרוכב וא אסיכב

 הצור אוה המ" - סעכ טעמ וליפא

 ,אםמ 1587 ?הזה ןייטשרבליזה

 " א היא וז .דסז 1. האאותוו .גדוסא

 תויעבה המ ,האנה לש תועש יבג לע תועש

 "?ולש

 יתש ןנשי לבא ,דמחנ ליחתה תמאב הז ,ןכבו

 הברה שיש ,בל יתמש תישאר .תויזכרמ תויעב

 םיקחשמב היגטרטסא רשאמ "תמא ןמז" רתוי
 םיססובמה היגטרטסא יקחשמל דוגינב ,וללה

 שרוד היה רות לכ תמאב םשש ,םירות לע
 תוריהמו םיטקניטסניאה ןאכ ,ןונכתו הבשחמ
 .בושח רתוי הברה דיקפת םילבקמ הבוגתה

 לבא ,דיקפת םהל עיגמ אלש ןעוט אל ינא
 תאלעה לש יזכרמה םרוגה תויהל ךפוה אוה
 םיביואה - קחשמה יבלש ןיב ישוקה תוגרד
 ,רתוי רהמ םיננכתמו םינוב ,םינגראתמ טושפ
 םיפתתשמ יובירב קחשל ול אציש ימ
 רבדה המכ דע עדוי יאדו ,וללה םיקחשמב
 .טנרטניאה ךרד המכו המכ תחא לע .הנהמ
 ןמאתהל ןמזה תא יל ןיאש תושעל המ לבא
 קחשמב ומוי בור תא הלבמה רשע ןב דלי ומכ

 ,52 1.5471 -ב וא יש \א(יא ג[ -ב

 ןיא ,קחשמל טנרטניאב ותוא שגופ ינאשכו
 ןויוכיס לש ותליחת תליחת לש לצ לכ יל
 תדבוכמ הרוצב דיספהל וליפא וא ותוא סיבהל

 יצחו הקדב) קחשמהמ תונהיל יל תרשפאמה
 .(ךשמנ אוהש

 אוה "תמא ןמז" ,הזה גשומה לכ ,הזמ ץוח
 לש קרפב םעפ הפצש ימ .העטומו ףלסמ

 ,"חונמ ירסח םיריעצ" וא "םיצימאהו םיפיה"
 ,הרדסה ךותב ןמזה - "תמא ןמז" הז המ עדוי
 םיקחשמב ."תמא ןמז" הז ,תואיצמב ןמזל ההז

 םיריבא תמחלמ - ןמזב תמא לכ ןיא ,וללה
 תופקתמ אלש יאדוובו תוינש 7 תחקול אל
 םיסוטמ לש םתארמהו םיליט ירוגיש ,םיקנט
 רתוי הברה ץאומ ןמזה .תיריווא הפקתהל
 ךכ ,תזרפומ הרוצב תואיצמב רשאמ קחשמב
 םיקחשמ" רנא'זל אורקל םיכירצ ויה השעמלש
 ."תמא ןמז"ב אלו "ריהמ ךוליהב

 וללה םיקחשמה םע תירקיעה היעבה לבא
 ללכב הצוענ אל ,(ףוסל יתרמש התוא ןבומכו)
 יענומ םהש ךכב וא היגטרטסא יקחשמ םתויהב
 היעבה .הריהמ הבוגת בייחמה "יח רודיש"
 תוחפל - םיחלצומ םהש ךכמ תעבונ תירקיעה
 .םקלח

 וא סז!אמ 2 לכ לעש ,אוה הרוקש המ
 םייוקיח לש לג ונתוא ףטוש ,אםכ

 אל וליפא םקלח לע ...'וכו אאאם ,2 ומכ
 .הצרא םאיבהל חרט אל שיא יכ םתעמש
 לכל הרבח איה בשחמ יקחשמ תרבח ,וניבת
 םיבשוח השארב םידמועה םישנאה םאו ,רבד

 סאוא]| גאס 4 לש "0020צ" תריציש

 עקרה רופיסב לק יוניש םע 0
 בר ןוה הרבחל ףורגי םיינש וא דחא קימיגו
 רשאמ רתוי טעומ ןמזב רתוי הבר תולקב ,רתוי
 - ירוקמ קחשמ לש חותיפו הדיקש ,העקשה
 .הרקיש המ הז זא

 - םתוא םישאהל רשפא יא ,תמאה ןעמל
 םימשאה .םדיקפת הזו םיקסע ישנא םה
 שוקשיק לכ םינוקש ,םתאו ינא םה םייתימאה
 שי הזל ..," :ש ללגב אצויש שדח היגטרטסא
 אוהב" יכ וא "םיעזג השולש קחשל תורשפא
 8 םע קר אלו 9 םע טנרטניאב קחשל ןתינ

..% 

 יתלב קנט שי שדחב"ש ינפמ וא ,"םינקחש
 הקיפרגה תא וניש ןאכ" יכ וליפא וא "הארנ
 ."תוידממ תלתל

 םיקימיגה תא בוזעל ץילממ יתייה
 ונחנא ,בוט תמאב קחשמ עיגמשכ .םישפוטמה
 אוהש ינפל הברה דוע ללכ ךרדב וילע םיעדוי
 ךשמהה יקחשמו םייוקיחה לכל ונת .אב
 וצוצי ילוא זאו םיפדמה לע שבייתהל םיבולעה
 םיננערמו םיירוקמ ,םישדח םיקחשמ םהל
 (ונייחבו) םיקחשמה םלועב הכפהמ וללוחיש
 הנושארל ונקחיששכ ,זא ומכ שממ
 א ה 4 ז-ב וא טאם 2-ב
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 תא יתרמא ,והז .הלועמ ם"הש ינא
 ב

 ו יו יו ות וש [( ( (=
 דיגהלו ךישמהל בייח ינא ,ןכש המ .הנה 6

 םכל הנה זא ,ינוניב יד ןקחש ינאש
 ךירצ אלשו רציווש אל ינאש החכוה
 םיכפוהש ינפל הלועמ ןקחש תויהל
 רי -נ מ

 וזה הבתכה תא בתוכ יתייה אל םלועלש תויהל לוכי
 םוחתב הנורחאה הנשה תא הנייפאש הפנעה תוליעפה אלמלא
 השישמ תוחפ אלב יתפתתשה ,ישיא ןפואב .םידיקפתה יקחשמ
 םישנאש אוה יתדמלש םיבושחה םירבדה דחאו םירינרוט
 תובתכ םשו הפ יתמסרפ רבעב םנמא .וזכ הבתכל םיקוקז טושפ
 וכרענש םירינרוטב לבא ,םימ"השל םיפיסו תוצע תוליכמה
 תירבעב רמואש המ) תמל חור תוסוכ ומכ ויה ןהש יתיליג הנשה
 .(...ל הווש היה הזש תינרדומ

 1 ב ב = ו
 ומשרנש םימ"השה יצחמ רתוי לבא םיזגמ אל ינא

 .ללכב הז המו םימ"הש תויהל ךיא םיערדוי אל טושפ םירינרוטל
 רוסא המו תושעל רומא ם"השה המ גשומ לש ץמש םהל ןיא
 ורמא םלצא וקחשש םינקחשהמ קלח ,הזמ רתויו תושעל ול
 תוכיא לע דמלמש המ) ואר םהש םיבוט יכה םימ"השה םהש
 ינומלא ם"הש ותוא םתעדל המלו .ותיבב םהל שיש ם"השה
 טושפ (בגא ,טוטיצ הזו היה אוהש םושמ ?בוט ךכ לכ אוה
 .ותיא קחשל ףיכ היהו םדאנב הלחא ,קילדמ

 םירכוזו ותיא קחשל ףיכש ם"הש אוה בוט ם"הש :סותימ
 .ךכ רחא ותוא

 תא םירכוזו ול בישקהל ףיכש ם"הש אוה בוט ם"הש :תמאה
 ?רורב לדבהה .ךכ רחא רופיסהו הקתפרהה

 ובשח םהש איה וללה םימ"השה בור לש תיסיסבה תועטה
 לש ןהילענל סנכנ םעפ לכבש ,ןקחש לש גוס הז ם"השש

 ין רי
 ינש שי ןקחשל .ןקחשה לש הזמ ןישולחל הנוש ם"השה
 החנמ ם"השהו ליאוה ,הזב בוט תויהל תוסנלו קחשל :םידיקפת
 .ן[פוא ותואב הכותל סנכנ אלו הקתפרהה תא

 םינקחשהש םלועב תויומדה לכ תא קחשמ ם"השה :סותימ
 יי

 ד ו
 .הלילעה ךותב םינקחשה

 ויריקפתש בשוח ינא ?ם"השה לש ותדובע ןכ םא איה המ
 הנכהה ידיקפת ,תוירוגטק יתשל םיקלחתמ ם"השה לש
 רי

 אל השוע ם"השהש המ לכ תא םיללוכ הנכהה ידיקפת
 םידיקפתה רמולכ ,קחשמה ינפל אלא םינקחשה תוחכונב

 אל ינא) הקתפרההו הכרעמה תריצי ךלהמב ותוא םיוולמו
 הכרעמה תא וא הקתפרהה תא וכפהיש תויוכיא לע רבדמ
 ידכ תושעל ךירצ ם"השהש המ לע אלא ,רתוי תובוטל
 .!הקתפרה היהת הקתפרההו הכרעמ היהת הכרעמהש

 ורשעש תורמלש רוכזל ךירצ ם"השה הנושארבו שארב
 ומכ הז םידיקפת קחשמש" םישנאל ריבסה רבכ אוה םימעפ
 קפסל אוה הכרעמה דיקפת .קיידמ שממ אל אוה "רפס קחשל
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 יק ח ש מ

 מם יד י ק פ ת

 לכ תא רבחיש קבד ןמ ,םינקחשה תוקתפרהל עקר תלילע
 ,תפתושמ הרטמ םהל ןתיי ףא םיתעלו ,דחי םהיתולילע
 .םינקחשל רתוי תידימ הרשמ תתל אוה הקתפרהה דיקפתו
 רקיעה רפסבש אלא ,תורפסב הרוקש המל המוד יד הזש ןוכנ
 יי יל ב יש ב
 ךכ ,םיארוקה תא קתרל הסנמ אוה אלא תויומדה תא קתרי
 ם"השה דיקפת ,ועמשמכ וטושפ רופיס התייה הקתפרה םאש
 םיבישקמו ןחלושה ביבס םידמועש םישנאה תא קתרל היה
 .קחשמל

 וב וקחשי םינקחשהש ןיינעמ רופיס הנוב ם"השה :סותימ
 .תויזכרמ תויומד

 וקחשיש םינקחשה ליבשב ןיינעמ רופיס הנוב ם"השה :תמא
 .הקיטנמס קר אל וזו .תויזכרמ תויומד וב

 שמתשהל לוכי אל אוה ולש הלילעה תא הנוב ם"השהשכ
 :םיבהוא ךכ לכ םירפוסש םיאבה םיקירטב ,לשמל

 לצפל ,רפסה לש ןורחאה עברב קר תיזכרמ תומד סינכהל
 הצובקל קרפ לכ תתלו תונטק תוצובק המכל תויומדה תא
 תומדל קר הלילע בותכל ,ןיפוליחל ,וא .ןיפוליחל תרחא
 .הצובק לומ ודבעי אלש תונווגמ תוקינכט דועו תיזכרמ

 ירו ים ו יהי
 תחקל תלוכיה תא שי תומד לכל הבש הלילע רמולכ ,םינקחשה
 םיעגר ויהי אל הב הלילע .יזכרמ קלח ףא יוצרו ליעפ קלח
 "ורותל הכחיו" דצב בשי םינקחשהמ רתוי וא דחאש םיכורא
 הז ,לשמל ,תועש שולש) ריבסה לע םילועה ןמז יקרפלו
 אלו םינקחש לע רבדמ ינאש בל ומישו .(היבס אל ןיטולחל
 םינקחשה תא קתרל איה הקתפרהה תרטמש ךכ ,תויומד
 םישנאה תא אלו םהלש תויומדה תא אל ,הב םיפתתשמה
 ל דיו

7 
 .םינקחשה תא ורגתאיו וקתריש הקתפרה/הכרעמ תביתכ .1
 תא אטבל ןמזו םוקמ היחי ןקחשו ןקחש לכלש גואדל .2

 7% רו .ומצע
 ומ ירש ל ו - מנ מ מ - ₪ שב

 .קחשמהמ תונהיל ול םורגל דציכ בשוחה ןקחשה לש
 .םינקחשה רשאכ הנומתל םיסנכנ היחנהה ידיקפת

 לש ירקיעה קלחה .חתפנ קחשמהו ןחלושל ביבסמ םיבשייתמ
 = הנכהה ךלהמב בתכנש המ לכש רומשל אוה ולאה םידיקפתה
 < לש דואמ בושח קלח ונשי ךא ,ומצע קחשמה ןמזב םג םשויי
 ;ליעפה קחשמב בלתשמה היחנהה

 .הלילעה םודיק .1
 .הצובקב הטילש .2
 .םינקחש לומ הדובע .3
 תא רפסיש ןפואב ולש הקתפרהה תא ץירי ם"השה :סותימ

 .שיש בוט יכה רופיסה
 תא הנהייש ןפואב ולש הקתפרהה תא ץירי ם"השה :תמא

 .רתויב הבוטה ךרדב םינקחשה
 ,הלילעה םודיק אוה ם"השה לש בושח יכה דיקפתה

 ,הבו הלועמל ם"השה תא ךופהתש תילרטאית תלוכי תשרדנו
 וכותב ללוכ הלילעה םודיק ,ןפוא לכב .(םויה ןודנ אל ,רומאכ
 דיקפת תא וכותב ללופ םג אוה ךא הנכהה ידיקפת לע הרימש
 םינקחשהש המל קחשמה ןמזב הלילעה תא םיאתהל ם"השה
 תושעל םהל חקולש ןמזלו תאז םישוע םה הב ךרדל ,םישוע
 | .תאז
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 יק ח ש מ

 םידיק פ ת

 1 = יב ד יב מ =
 לימא תא רוקחל םיטילחמ םינקחשה םא הלילעה לכ
 וליגו ף'צינוי לש בשחמל וצרפ םהש ינפל הברה
 יי ה יב = יי יב? 1
 רמוא הז םא םג ,ךמצע תא םיאתת ,הרק הז ,שארמ הז תא
 עדימה תא ואיצוה םינקחשה םאו .(עגושמ ומכ רתלאל
 םוקמב חצר תוכמב יאניטנגראה יאשחה תורישה ינכוסמ
 יאניטנגראה תורישה לש ימוקמה אתה שאר ,דבכ דחושב
 דסומה ינכוסש ולגי םהשכ םינקחשל הרזע .עיצי אל
 תבשח הנכהה בלשב הז תא תבתכשכ - םהירחא םיפדור
 לבא ,(דחוש הצור אוה םג) דמחנ תויהל תוביס ול ויהיש
 .הנשתו ןכדעתת ,הרק אל הז

 ם"הש ילא שגינ םירינרוטה דחאב .ביבח ןורחאו
 הוואג לש ךויחב יל רמאו קחשמ לש םייתעש רחאל
 םינקחשה ילוא ,"םילועמ ויה םה ,הקתפרהה תא ונרמג"
 ןנכת ם"השה םא ,היה אל אוה לבא םילועמ ויה ולש
 ךפהתי םלועהש ,תועש שמח ץורל הרומאש הקתפרה
 תא חולשל רמוא הז םא םג) תועש שמח ץורת איה

 ינפל תאצמהש טוח הצק ירחא ףרוטמ ףדרמל םינקחשה
 ה יב יי =

 ןיאש בל םש התא תועש שולש ירחא םא .ןכ םג ןוכנ
 והשמ לע בושחת ,הלילעה תא חוכב םדקת ,תומדקתה
 .וכישמת הללאיו רופיסב בלתשיש

 ךרדב איה יכ םא ,הצובקב הטילשה הבושח ,ןכ ומכ
 יו ל יו יי 2 ב 1
 וא שארמ ןנכות םא ןיב ,הצור התאש המ לכ תא םשייל
 ם"השה דיקפתש ךכ ,ךינקחש תצובק לע םוקמב רתלוא
 לע תונושמו תונוש תויצלופינמ תלעפה ללוכ טלחהב
 תויהל ידכ (אל המ וא הלילעה ,תויומדה ךרד) םינקחשה

 רי יי יל יל
 יונש דיקפת איה םינקחשה לומ הדובע ףוסבלו

 לע ,הזה דיקפתה ףקותב .יתעדל ינויח לבא תקולחמב
 ןפואב קר אל וינקחש לומ דובעל לגוסמ תויהל ם"השה
 ןפואב קר אלו הצור אוהש המ תושעל םהל םורגיש הזכ
 ושיגרי םינקחשהש ךכ םג אלא ,הלילעה תא םדקיש הזכ
 ןזוא ולצא אוצמל ןתינו ם"השה םע גולאיד םהל שיש
 רתוי ער רבד ןיא .תנגוה ןזוא קויד רתיל וא תבשק
 ןתינ אל ,לכה ירחא - ךכל לובג שי ךא ,רמרוממ ןקחשמ
 ם"השכ ,רחא וא הז קוח לע ןקחש םע העש חכוותהל
 יי 0 יי יי -) יש מיד מ ךצ
 הלא םהש חכשנ אל ואוב לבא ,ךינקחש קופיסמ
 .ןאכ םיקחשמש

 ,"קתרל" רמוא ינאשכש רוכזל בושח קר םויסל
 םהש הינמ ינא םינקחשה תא "ןיינעל" וא ,"תונהל"
 םת'ךותח קחשל םינהנ ךינקחש לכ םא .םיבוט םינקחש
 לכל לעמ יכ ,הז תא םהל ןתיתש רמוא אל הז םת'לסחו
 םירגתא םינקחשל ריבעהל :דחא דיקפת דוע שי ם"השל
 .רתוי םיבכרומ

 ו שי ג ו ו ומת ב גש-
 !הז המ םינקחשה תא דמלי ם"השה :תמא
 4 - ג

 , -- ו |



 המ

 ויו ףיש5זפזוסה
 יו -

 6:11[, לש הזיראב יתננובתהשכ
 ןנוצ קחשמ עיגה הנהש ימצעל יתרמא
 תא וננציש תוגלשומ תוגספב שחרתמה
 ןיבש אלא .ןאכ ונלש המחה הנועה
 המ ,בר קחרמה תואיצמל תויפצ
 ןשקא הבורמ רתוכ הז יתיליגש

 ו ו
 לתו

 ריבעהל חילצמש קחשמ אוה 1
 יקס שלגמ לע הקלחהש תושגרתהה תא
 ,לכה ירחא .ונל םורגל היושע סה:
 תוננובתהה םצעב שגרמ והשמ שי
 ןאכ תויצולוזרהו הטמ יפלכ רה תגספמ
 םורגל תולולע ןהש תוהובג ךכ לכ
 ןיב הזה בולישה ."םיהבג-דחפ ינימ"ל
 ןשקא ןיבל תוהובג תויפרג תויוכיא
 עיתפמ וניא בטיה םינמזותמ ןילנרדאו
 האיבהש ימש הדבועה חכונ ,הז הרקמב
 רשא ₪12025 תרבח איה 61111.1. תא ונל
 ו | יל =
 םלוע לש הקיסאלקל הסנכנ ןמזמ רבכש
 .םיקחשמה

 תוריהמה תשוחת תא ריבעמ (1
 השילגה תא תנייפאמש שפוחהו
 רתוי תולקה תומרב לחה - וזה תפרוטמו
 תודרומב הלכו םינותמ תודרומ לש
 םילותיפ םיללוכש םיכבוסמו םינכוסמ
 טלתשהל לק אלש תוינפו םהינימל
 איה ןאכ ונל שיש תפסונ היצפוא .ןהילע
 ןיינעמ טסווק ךותב תובלתשה

 ו
 ?ץיקה חא ןנצל

 ךלמ" תויהלו עיגהל איה הרטמהשכ
 ףוסיא שרודש המ ,ונשלג ונממ "רהה
 יי = |

 קחשמה לש תונושה תויציראווה לכ
 םיקירשטה תועצמאב אישל תועיגמ
 הטלס ומכ עצבל ןתינש םינושה
 העונת ךות ןשלגה תסיפת ,תשלושמ
 עתריהל המ ןיא ."וכו תוכפהתהו
 תונושה תויצפואה לכו תויה ןיינעהמ
 תודרומב השילג ךות ןקחשה לא תואב

 םיטירפת תגצה ךות וא (הלאכ 50 שיו

 תרוסמל םאתהב םייתודידי
 .שז א צד גדזסא-ה

 תושרב דמוע תויומד 4 לש ןווגמ

 ילעב (םישנ 2-ו םירבג 2) ןקחשה
 תחא לכל רשאכ ,תונוש תולוכיו תויוכיא
 םינשלג 3-ב רוחבל תורשפא תויומדהמ
 ילע ,תאז םע .רהה שוביכ ךרוצל םינוש
 ו הל = מ
 התוא הבר תונמוימו תונלבס השורד
 .ךשוממ ןומיא רחאל קר גישהל ןתינ

 שי המ הז

 שפוחו תוריהמ לש בוליש
 ."תמא ןמז"ב העונת
 הג ו ו יו
 .בצמ לכב ישוק תומר 5 בוליש
 ןמז דוע תונתונש סונוב תונחת
 .ןקחשל
 לועפת ירבסה) םיקירט תורשע
 ,והכרדהה תרבוחב םיאצמנ
 רוציל ןתינש םילולעפו תוטלס
 .ןאכ
 .ןועשה דגנ ץורימ
 םיפתתשמ יוביר תייצפוא
 ינש ןיב רוביח לבכ תועצמאב
 לוציפל תורשפא ןכו ,םירישכמ
 .ךסמ

 היגולירטה - ווסחז הו אסם הז
 יקחשמ לכ תא 01 תרבח הקיפה ןמזמ אלש ועדתש יאדכ ןשקא ונרכזה רבכ םא

 .קז .גאצ פד 41100א-ה ]נ תיידמל אוחד 1. אסא[ם גד לש המיחלה

 רצ 4+

 .יברעמה רוזאה ,הקירמא ןופצ :םוקמה

 .21-ה האמה :ןמזה
 קחשמ וא \ 20% ₪ 2100 :אשונה

 ו

 תיבמ הזה שדחה קחשמה לש ותרטמ

 תא שובכל איה עא[(קא א 5358
 תויגולונכט בישהלו הקירמא ןופצ
 .תוחוטב םיידיל תונכוסמ

 חתפמו רקוח ןקחשה ,הז הרקמב
 םירוזא רוקחל ידכ םישדח םיטובור
 המכ זכרל ,םוגפ דויצ ןקתל ,םישוטנ
 לש םיטובורה תא לסחלו םיבאשמ רתויש
 היגטרטסא קחשמ לכב ומכ ,ךכו .ביריה
 חתפמה יחטש לע איה המחלמה ,בוט
 תוחוכה לע הרימשו (םיבאשמה יריתע)
 .תמאב תובושחה תומישמל

 יקחשמ רנא'ז ,יתכרעהל

 4% בגו!
 תועצמאב אלפנ רבוע היגטרססאה
 תונורתיה חכונ קז.גצ פז ד108-ה
 וכ[ כל רי יב כמ יש ב יי | = יה יי טד

 לודג היזיוולט ךסמ ,יתיב ןולס יאנת
 םיקחשמה תורבחש הביסה ,תאז םע .('וכו
 היגטרטסא ירתוכ דבעל תורהממ אל
 םבורש ךכמ תעבונ 1. צד \דוסא-ל
 ךכ לע עיבצמ קוש ירקחמ לש עירכמה
 ינרמשה להקה םה היגטרטסא יבבוחש

 ינכרצ
 פא יג מ | 5 יכיר ₪ 0 ו

 תמועצל 56-ה לש

 =( חדוא6 05
 חיתצובק הלויחל

 טרופסה ,היגטרטסאה לכ ירחא
 תא ונייפאש 3ע 5300718₪85-הו
 לש םתעש העיגה ,הנורחאה הנשה
 םיכלוה טושפש תוכמה יקחשמ
 .הבורקה הפוקתב ונתוא ףיצהל

 קחשמ וניה דאס עס
 לש םוכחתה תא זכרמב דימעמש תוכמ
 ןקחשה ,הז הרקמב .המי ולה תויונמוימ

 תומד תריחב תועצמאב ולרוג תא רחוב

 יקחשמ לש רכומה ןונגנמה יפל ביריו
 תויזכרמ תויומד עברא ונינפל .תוכמה
 ,תשקיע םיביוא תצובק לומ תודדומתמה
 רפסמ תא תוברהל איה הרטמהו תויה
 לש תיתצובק המיחל רוצילו םיפתתשמה
 .רתוי וא םינקחש ינש

 לכב בר שגד ןאכ םשוה ,ךכל רבעמ
 תועצמאב תויפרגה תויוכיאל עגונה

 הביגמ םגש תידממ תלת הביבס תריצי
 ימנא עקר והשזיא הווהמ אלו ונתלועפל
 לע תינדפק הרימש ךות לכה ,םעט רסחו
 תיבצק הקיסומ לש המיאתמ הריווא
 .תולפא תוריזו

| 0 

 .'וכו תוכמ ,טרופס ומכ רתוי םיריהמ
 ןתינ הנורחאה הפוקתב ,תאז תורמל

 רתויו תויה תומגמב ל תי יעיוו םוינומ
1 

 ץאמא[ם-ל וליפא) תינויזיוולטה
 ירקחמל ןיתמהל שיש ךכ

 דל ה ומ יו זו .ן"וצ ולו יו יו יוווהוומ ו וחו

 ו כ יל יו = =
 איהש יפכ הנומתה תא תונשל דיתעש
 .םויכ ונל תרכומ

 ו

 תיתוכאלמ היצנגילטניא א

 ברק תעב םיביואה לש ההוב

 ידיה 2

 .תוידממ תלת תוביבס

 רות םידמול חתפנש םיטובורה
 .קחשמ =
 ."תמא ןמז"ב תוטלחה תלבק
 רישע תורוטסקט יופימ
 .םינבמל עגונה לכב תונטרפו
 .המיחל לש םינייפמק 3

 שי המ הז
 ידממ תלת המיחל קחשמ
 0 ₪ ןונגסב
 לכש ,ןשקא לש תונוש תומר 7
 .םיבלש 25 תללוכ ןהמ תחא
 םיללוכה םינווגמ קשנ ילכ
 ירגשמו רזייל יחדקא ,םיניכס
 .םיליט
 לכ קסרל ןתינו הביגמ הביבסה
 הלכו הפשא יחפב לחה ,רבד
 .תוינוכמב
 50 דע 40 שי תומד לכל
 ןהל ףסונבו תויתרגש תועונת
 .םידחוימ םיכלהמ
 ומכ תוניינעמ המחול תוריז
 ריווא תוניפס ,תובכר ,םיניינב
 .דועו

 4 לש בצמל עיגהל ןתינ
 ךסמב תויומד 2 לומ םיביוא
 .דחא

- 



 ש

 ש

 ו

 :סכ-₪0%1 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,א(נא] כ "טק 98 ,5ד אד
 אח. 98 ,[1ויה 98 ,אוטא זא ם1.אסא

 נאם 2 אבה 8

 .דועו שצסאאופ 2 ,דסאזט א ןסמה 2

 :ינורטקלא ראודב וא ,051-577148 ,המיד
 תוהו .ותרו[זר 6 ]וסומהן] שטחה
 ₪[ 96 לש המגדה רוטילקת הריכמל
 ח"ש 25 ריחמב תיקלח קחשמ תורשפא םע
 ,ח"ש 15-ב ח"טמ לש המגדה רוטילקתו
 .החנה ח"ש 5 - תוירקהו הפיח יבשותל

 םירותפכ 6 קיטסיו'ג הריכמל ₪"
 תוטלק 3-ו ח"ש 70 ריחמב ביירד-הגמל
 .ח"ש 150 ריחמב ודנטנינל וא ןוס-הגמל
 .04-8324292 ,ידרומ

 לכמ םינשיו םישדח םיקחשמ הריכמל ₪"
 ,ןריל .םיריבס םיריחמב םיגוסה

 םישדחה םיקחשמה יגוס לכ הריכמל ש"

 2? - )כ

 םיריחמב 60-א0א1 יבג לע רתויב
 ,ואסא],.ם 6שק 98 :ומכ ,םילוז
 יסד 1. אא[ .גדדסא
 5 2 הא אך

) |] 

 ים ם 1.1 .וסא 5ד ה 5 5

 ,אזשסז. םאא 5 אןאש
 לכ םע יוחד. אס טוס

 קחשמ ותואל םיפיס לבקל ןתינ הנמזה
 .03-9644592 ,ןולא .רחא קחשמל וא
 :ספ-תסאו יבג לע םיקחשמ הריכמל
 זה הזז ,ואסתאופ 2 ,=גז סשז
 ,ואסמו.ס 6טפש 98 ,.סאסמסו 2
 ,[<5 ה ת.םא ,א[צדזו ,ונאה ה]. טז

 םיריחמב םיקחשמ דועו דטאסא
 .06-6593571 ,לאינד .םיכומנ
 + תירוקמה הזיראב 153 97 הריכמל
 .0375287434 ,בדנ .תרבוח
 :300-ל םיקחשמ הריכמל
 ,קתדוואא וחת ,אסהס תופחה
 זוהאא את - אוג סיס דה
 ור ה כאו(כ5]: דש ,(תופסונ תופמ)

 90 ריחמב קחשמ לכ ץטסק] תק דץ
 תואספוק ללוכ 756  תואסרג ,ח"ש
 ,ודיע .הלועמ בצמב ,תורבוחו

.03- 991 3 

 5504 5418%-ל םיקחשמ הריכמל ₪"
 ,וא חט טאד 501.3 א ]קם

 ופה -((5 דאב
 .ה1.סאט ןא דצמ םגאא

 6 הריכעכ

 מד 1. זוסווסמ אמה 1.ן1/ת 7
 ,האוסא ,41-ס(: האט
 ,ואד גן. 10ד ה 2

 ,\זחדונהז. חדה המאוזזא
 ריחמב קחשמ לכ .א[סוצד אא אוס5
 .הלועמ בצמב ,ז\156 תואסרג ,ח"ש 0
 .03-6991293,ודיע

 :לש המגדה ירוטילקת הריכמל ש"
8, 98 ]97.1 11 

 סה צפהה 2 ,אוסזס תזסמה
 דועו 511 0זד'צ 2000 ,א ה 8
 .קחשמ לכ ח"ש 35 ריחמב ,םיקחשמ
 .06-6970362 ,רואיל

 :םיאלמו םישדח םיקחשמ הריכמל ש"

 יאופא ,טסמ ,טז.זזח תסא(=
 יז טפז טאוצמ 4 ,םסלכהצ

 30 ואט ה[ 1. ,פואזצ 30 ,אמק הז .םחד

 ,אוסחד 1. אסאומ הד 4 ,
 ,פטאמ אטשאמאו גס
 ,זסאוה ₪גוסמה ,אאטתס סח 5תתס
 55 ריחמב םיקחשמ 2 .דועו ,₪1.00ם 30
 .06-6970362 ,רואיל .ח"ש

 55515 + 5004 6 רישכמ הריכמל ש"
 םילבכה ללוכ ,םיקחשמ 3 םע
 קת לַע דבוע רישכמה .םירוביחהו
 550 לש ריחמב לכה ,(א156) ינקירמא
 03-6991293 ,ודיע .ח"ש

 תטישב םילוז ריחמב םיקחשמ הריכמל ₪"
 לבקל ןיינועמה לכ .הנידמה לש זרכמה
 .04-9918414 ,יעורל לצלציש הרבסה תרבוח

 קחשמה הריכמל ₪"
 לע "אמ \1.או8 סח דצמ 1 אדואס"
 ,תירוקמה הזיראב םירוטילקת 4 יבג
 ,ביני .ח"ש 150 ריחמב !םיהדמ קחשמ
8, 

 16%16 ,48602 66 בשחמ הריכמל ש"
 לוק םיטרכ ,420%15 חישק ןנוכ ,ןורכיז
 1.2 םיננוכ ,ףסטאש הז אדא 6
 ,תעבורמ תוריהמב (0-א0א] ,1.44-ו
 + רבכע + תדלקמ + 'ץניא 14 ךסמ
 ןומה דועו םילוקמר + רבכעל חטשמ
 לש ריחמב תאז לכ .תונכותו םיקחשמ
 .03-5712751 ,דוד .ח"ש 0

 ,₪ או גזא :םיאבה םיקחשמה הריכמל ש"
 טוס אפס הגסזאסט ,אוסדס אגםא
 ,א=5כ הו.םהד ,₪גכ אוסנס

 אסאאו5 2 חה האאו-א
 1 אספ סאם 1
 האטפ סאסמסש 2
 ,םטאמ 2 ,דסד גז. אא[זוצח .אדדסא
 התאו גסה ,אשס שחספז

 ,זחמ אוססו.ם 0 א דא

 5/5 7 אא
 ,דוד .[:1.1. דז1א0דדז.ם-ו
 .תבשב אל ,4

 אפה 98 ,כ1 81.0 הריכמל ש"
 ןיוצמ בצמב םיקחשמה .10201]א-ו
 .קחשמ לכל הכרדה תרבוחו הזירא ללוכ

 ,1 ןומייס :םיאבה םיקחשמה הריכמל ש"
 ,זיופז וסתד ,א/ 5 םא 10 מו 1
 ,תשדשאא דס 205% ,וחה 5

 ג ססו5 סח א
 ו דאו ה 8 ,5 5 5
 ,אהשצ חן[ ,םזאט 2
 ,ןדרו'ג לקיימ ,ו צזצט5 ואסחו.כ
 לכ .(םירוטילקת 3) 1.5 דא הז
 קחשמה ףסונב .ח"ש 25 ריחמב קחשמ
 (םירוטילקת 3) 208 א 5
 ,06-6262681 ,טרבלא .ח"ש 60 ריחמב
 .09:30-23:30 תועשה ןיב
 64 ודנטנינל םישדח םיקחשמ הריכמל
 םיריחמב 50% קז.גצ ד 4ד10א-לו
 וא 03-9333253 ,איגש .םיכומנ
1-2 
 לכל םיטי'צו םידוק ,םיפיט הריכמל
 .קז .הר5ד גדןסא-ל םגו םיקחשמה
 ,קישומ וא 09-9581736 ,ןנור
9-7 
 ריחמב ₪111 0608 קחשמה הריכמל
 ,לאינד .םיבר םיקחשמל םידוקו ח"ש 5
 ןיב ,03-7319436 וא 5
 .14:00-16:00 תועשה
 ,ח"ש 500 ריחמב 486 בשחמ הריכמל
 תוכיס תספדמו ח"ש 350-ב 504 ךסמ
 .02-5832720 ,לט .ח"ש 150-ב
 ,א84 98 :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ,יאסא].כ נק 8
 0 גם דס סאו כ 6טש 8
 ,םס2 ,דטאוט א [ןכטה 2
 או םס גה \(ים 2
 רתנפה ,אפ 2 אסא תא 5
 ,(יפמוקו לודגה טרצנוקה ,דורווה
 םוחת לכב תוביהרמ תוידפולקיצנא
 לחה ,םידוק םיללוכ םיקחשמה .דועו
 .06-6381588 ,ןימא .ח"ש 65 ריחממ
 אסא סא 59580 2 קחשמה הריכמל
 3210 ןורכיז סיטרכ ,ח"ש 75 ריחמב
 ,ןורכיז 16או5 ,םס ללוכ

 םיטרכ ,24 א תוריהמב 60-א0א]
 שס-אסאו סאה דם ,טלש םע ךי
 דבעמ ,א1א 166 ,32 * תוריהמב
 + םיטרכ) ואדיו תכרע ,א(א 3

 םישדח םירצומה .(א16 + ואדיו-תמלצמ
 .06-6381588 ,רימא .ח"ש 110-מ לחה

 בשחמ הריכמל ש"
 2.7000 ,א[17 233 אואוא קחאד טאו 2
 לוק סיטרכ :וכותבו ןיוצמ בצמב
 סיטרכ ,14" ךסמ ,50 אפ 1. 5ךד םא
 תוריהמב 6-א0%1 ,שדח היזיוולט
 ,םלועב םיבוטהמ סוריו-יטנא 2 ,16 א
 רוטילקת + םניח ןקתומ '\\ומשטואפ 5
 .םס5 תנכותו \א'וממסואפ 95 לש
 םישדח םיקחשמ תורשע :ריחמב לולב
 סמ טןז ₪א[2[א56 ומכ םינשיו
 תספדמ .דועו ,ואסאו כ 6 8

 ,ויד תוסיפח 2 + ויד תקרזה ןק
 ,תודלקמ 2 ,םילוקמר 4 ,44 םיפד קולב
 או 0507 רבכע ,ןופורקימ
 ךסמל ,בשחמל יוסיכ ,רבכעל םיחטשמ 4
 ,לי'ג .םיהדמ ריחמב הז לכ .תדלקמלו
9, 
 רתויב םישדחה םיקחשמה הריכמל
 קיז .הצ פד גדצסא אוטו דפו ד או-ל
 .קחשמל ח"ש 40-60 םיריחמב
 .09-7716092 ,ןוויס
 יבג לע םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 סילשו 51480 ת גז :םירוטילקת
 .03-9345466 ,םהרבא .םידממה
 :6 0-01 יבג לע םיקחשמ הריכמל

15 2 

 ,דסד הז. אא[ גזוסא
 ,גסח סח םאוקוהתפ , דר 5 א(נ
 ,זחה 98 אמה דד
 םגאא אפוסא ,ואסאו כ טי 8
 ,ןתמ .אוסאאטצ 151. אש 3-ו
4-9 
 + ןבל/רוחש 117 520 תספדמ הריכמל
 קרוס ,ח"ש 400 ריחמב שרח ויד שאר
 4200 פו או ;\א 7630 ינועבצ ינחלוש
 ןבל/רוחש ינדי קרוס ,ח"ש 650 ריחמב
 ריחמב 1. 5651 400 כפ] +
 אל ,02-9915060 ,לאומש .ח"ש 0
 .תבשב אל ,02-9914887 ,ילא .תבשב

 : רב
 ב

 6 הרי'כמכ 6 םידיקבת קחשמ 6 וליצה 6 םיניינועמ

 םיניינועפמ

 850-0005 יקחשמ תונקל ןיינועמ ש
 .03-6991293 ,ודיע .ןרוטאס-הגסל =
 בהואש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ ש"

 ,ואדיו יקחשמ ,היזיוולט יקחשמ
 ירפסו םידיקפת יקחשמ ,םיבשחמ
 .03-6991293 ,ודיע .היזטנפ

 :םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 אסמא א או11.ואט אוטססהא

 ,דבלב רוטילקתה תסרגב םזואם 1-ו
 םיקחשמה תאו
 לע וז. סזי דצמ טאשו.ם ו +2
 ,ןתיא .דבלב 3.5" לש םינוטילקת
8-,, 

 :םיקחשמה תא גישהל ןיינועמ ₪"
 ן..אאצ 5

 1.55 א[ א[ .םצ -1.0081 [א 1...
 קסז 65 סח ט5ז 1 ,גאאפפטפטכ
 הרכמ ,א[ ה ואד םא 1-2 ,שרוחמה

 טסיפמרטל ךירדמהו דובאה ידנלוהה
 תא גישהל ןיינועמ ,ןכ ומכ .היסקלגב
 ,ינור .ןקארקמ-קאזל םידוקה
4-3 

 :םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 לע ,5 ₪ 0שמ5ד 6 ,אפצ םאהססכ
 םג ןכומ .םינוטילקת וא 2-80 יבג
 םלוע :ןוגכ םיקחשמ םתרומת ףילחהל
 1.41 ,2 םיגניקיו ,7 יראל ,קסירה
 ,השמ .דועו ואדמה תטשאזפס

4 
 םיקחשמל םידוקו הרזע תתל ןיינועמ ש"

 ףסונב ,דחוימב ךומנ ריחמב םישדח
 תסנכהו תוצלוח לע הנומת תספדה
 .06-6381588 ,ןימא .םיביהרמ םיטקפא

 :םיקחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 ,דג .ו1.ססאו) םיגרואהו ואסססה זז"
90-, 

 101.1, קחשמב הרזעל קוקז !!זוליצה ש"
 רוסא םהבש םירזיילה תא םירבוע ךיא
 .םירחא םיקחשמב רוזעא הרומתב ?תעגל
 תועשב ןיב םוי לכ ,09-8652223 ,זר
3-0 

 קחשמב עוקת !!הליצה ש
 ךיא ,אז1ס דאו האמ תת ד טת<

 רובעל ידכ רובשה רשגה תא םירבוע
 םידוק ןתא הרומתב ?ינשה דצל
 ךלמ ,פשא מ אשא[א|ו 2 :םיקחשמל
 פיטו םססאו ,3 טבמוק לטרומ ,תויראה
 ,קיציא .001.סמא 4%₪ קחשמל
0-71 

.-/ 



₪ 7 

 יסגול לאכימ :תאמ

₪ 

 בה בו ן ב 1: עו ו
 בפ ב ו גו

 היגוי! ויגו

 םינתיבה ינורחא וגצוה הנורחאל

 ב וי ו ו =
 - ומא היא ה אאותאד צרויה םאשס)

 לכב ןכדעתהל רשפא וב יתימאה םוקמה

 ירתוכו בשחמ יקחשמל רושקש המ
 לכלו תומרופטלפה לכל ,היזיוולט
 יש יל

 ו ]| ד מ

 קנע תורבחב לחה ,קסעב תומשה לכ תא
 3 ₪ 1 )ים

 ומבכ פא-טראטס תורבחב הלכו ,%

 םיל"כנמ .א1/סז614א-ו הדטםפתה

 תואקסע ,טקשב ,טקשב םירגוס םינגסו

 ,הלועפ ףותישו חותיפ לש קנע
 תא ,שערבו לודגב ,תונותיעל םיריבעמו
 .האבה הנשל םהלש םירצומה

 אל הכורעתה ,םכרעצלו ירעצל
 ו

 םירזתו טרופמ עדימ לבקל ,ןכדעתהל
 תומלצממ ואדיו יעטקו תונומת לש

 רתאל השילג ידי לע ,םוקמב תומקוממה
 :תבותכב םינגראמה לש ישארה

 ו!םוחב | - וכ: "ראה 63 שש תג שטחה

 5ז חה 5:
 -סה65 6ס ו אסשה

 ...ונתוא םיקילדמ

 ז 00645 815 :ץיפמ
 תרבח .בוש תאז םישוע םה ,הנה

 רתויב תיתוכיאהו הבוטה םיקחשמה
 ררחשל החיטבמ ((₪654878)
 ו "ו 2 ו יי | = יו
 ,תסאסמ 60 ג אכ8א הלועמה
 דחוימהו קתרמה ןמזבו םלועב קלח חקייש
 .5 8 4865 תרדס לש

 הזה הקיטקטה רתוכ תא השועש המ

 תורשפאה וז םירחאהמ רתוי הברה בוטל
 לש ויניע ךותל וא בכרה ילכ ךותל סנכיהל
 הדוקפה ןתמ רחאל דימ ,םחולה ףקותה
 ןיגונ גסילא ךואממ המוד הבד ה)
 קחשמה תא השועש המ ,(ה דד קאש
 .יתרגש תוחפלו רתוי הברה ישחומל

 םיפילקו ואדיו יעטק בוליש ךות ,,ךכו

 תחלצהש המ גיצתש) המישמ םויס לכב
 ופצמש ךשמהה תומישמ ןהמו גישהל
 ירוקמה לוקה ספמ הקיסומ תועוצר ,וךל
 יסיטרכב תכמותה תמצמוצמ הקיפרגו

 ו
 !הנשה ירתוכמ

₪ 

 ו האז5
 יו

 וזאצ ןאדה \67[\ ₪ :ץיפמ
 אמצה םלועל ררחשל לק המכ

 | יי יי = )= מ נוי
 הרקמב .םמצע תא וחיכוה רבכ ויתונורקעו
 0% תא ונל ואיבהש םישנאה ,הז

 דחאמ תחצנמה החסונה תא םיחקול
 םינשמ ,רתויב םיבוטה הלועפה ירתוכמ
 דוע ,עקר יכסמ תצק ,הקיפרג תצק
 ונל םיאיבמו ישוק תומרו קחשמ תויצפוא
 חונו םכחותמ בשחמ קחשמ - 14%75 תא
 - תינשב ,ןקחשה תא דימעמש ,הטילשל
 םידיאורדנאו תויקנע תוצלפמ לומ
 .םייתכתמ

. )->!--1 2 \ / 
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 5 בו ו 3
 חמי

 ו גפחאס אדא \(11צ ₪ :ץיפמ
 קושב םימייקש ,יתיא ומיכסת

 הקיפרג יסומע הסיט ימדמו םירוטלומיס
 םיכירדמ תאירק םיכירצמש םיטרפ יאלמו
 רתוי הברה ילוא .יידמ רתוי ילוא .סרכ יבע
 ,יידמ

 (תוחפל ,ינא וא! ונחנאש המ ,ןפוא לכב
 ,טושפ היצולומיס רתוכ הז ,םישקבמ

 קשנ ילכ לש הבחר הרדס םע דחוי /
 ,'םכחותמ ישיא דויצו םיינלטקו םיינסרק וש

 תלצהל וייח תמישמל ןקחשה אצוי ,לֶיִע"ו
 יג ךות, ו ו

 0 ו 8 האלמ ,

 רשא ,הלועפ קחשמ םג ול:אורקל רשפאש
 .תויקחשמ .ןיב ןוכנה בולישה תא אצמי
 .הטושפו החונ הטילשל ההובג

 דנואסה ,הבושה שממ אל הקיפרגה
 הז בושח תמאבש ו יש
 יי ליג מ מדל
 לכ לסחל ליבשב קר ב נו
 והנוכנ אלה .תלנוזב דמוע וא זזש המ

 תצק ריכזמ ו טמפ תרבח
 1 ל =

 המשייו יתשקיבש תונורקעהו םיטנמלאה
 ,סא11עטסמ םשב דחא רתוכב 'םתוֶא
 תודוש וארקתש ןמזב רואל תאצל רומאש

 תסרג תוחפל ואו םאדןץפפסש
 ןקחשל קינעמ (הדרוהל תנתינה המגדהה
 הנטק תיללח לש קיטסיו'גב הסילש
 םינמז-ןווגמב הכרד :תפלפמש ,הזירזנ
 תויללח .לש הגהמ .טוריי ךות ,תומלועו
 קחשמהשכ ,עקרקו ריווא תורשמו תורחא
 התילצמ הקיפרגהו דואמ ריהמ ומצע
 .סמועַב דומעל

₪ 

 גו י]
 רו וייר ג יראו ןינרוי>

 זן אץז.\צ :ץיפמ
 םיאלמ תויהל םילוחתמ םיפדמהשכ

 וז 637 51או₪1.\ד0 ןונגסב םיקחשמב
 םירשפאמה ,:1.1ז שאו או!1180-ו
 ירצוע םיפונ לומ .תחנב םוטל ןקהשל

 הגלש דמחנה ץראה רודכב המישנ
 די 1 יו ימי קם 0 ו

 ב ל
 .(תכלה יבכוכ ראשלו חריל ,ןוציחה

 ןקחשה תושרל תדמוע ,הז הרקמב
 החישל 'חותפ ןופורקימו - תדחוימ. תיללח
 עסמל ןתוא ןחקי דחיבש.,א 45. ישאה םע
 האלפנו תמצמוצמ הקיפרגב אלמ ,םיהדמ
 םיטקפאו ואדיו יעטק ,ןייוול ימולצת םע
 לש הידפולקיצנא םיווהמש םירחא
 .הימונורטסא



 \/וטס 9
 כ ד וילה

 5[זזאר זאדא \(זז\ ₪ :ץיפמ
 !המרופטלפ יקחשמ בהוא ינאש המכ
 יבג לע תומד םיצירמש הלאכ םירתוכ
 ל 1[ = יה מ |

 םיחקול ,םייהזכא קשנ ילכ המכ םימָירמ
0 

 .קחשמה תועשו תוליספה
 5חואצ אדמה א6דוט5 .תרבח

 האר - ןורחאה ןמזב חורפל'הלתהשו
 איביש הזכ קחשמ בורקב איצות 01%
 ריהמ בצקב תדמועש תינועבצ הקיפרג ונל
 תועוצרו םידחוימ םיילוק םיטקפא ,רתויב
 בוליש תווהמה ,טלחהב תוציפקמ הקיסומ
 .המרופטלפה רנא'זב הידמיטלומ לש'ןוכב

 ו

 ויו ממ - -- -=-

9 

 םישדח 5ו5חמ4 ירצומ
 !תונלבס

 פז :ץיפמ

 גוגל כ | 1 0 0 =[ =

 ,םיחיכומש בשחמ יקחשמ ינש .בורקב
 ךסמה תא אלמל ךירצ אלש ,דימתלו תחא

198605 

 םידחוימ םיידממ תלת םיטקייבואב ןטקה
 דנואס ישנאו םיאקיפרג תורשע רוכשל וא
 ו יי = ד יי תי ה ו
 [תהובג

 תא הליכמה הליבח םצעב אוה ןושארה
 ו 6 ו יי יי

 תרוצב תניינעמו השדח תפסותו ךשמהה "

 דאסשצצ 3355-קחשמה .הידפולקיצנא
 ,הנימב .תדחוימ גיד .תורחת א אוה
 וי "ב כ מ ו =

 ,תוצאמ) החירסמ יד המישמל אצויו עונמ
 רתויש: המב :תדיבלל (ךלפולמ םיו םיגד
 .ןמז תוחפש .המכב ,םיגר

 הליבחב תננערמה תפסותה ו
 םכל ריבסיש ינורטקלא עדימ רפס אוה וזה
 אלו םיגד לע תעדל םתיצרש המ לכ
 - םימהמ םתוא םתישמשכ לואשל םתזעה
 ואחיו יעשק םע ,ןיוצמ ןפואב בצוע רפסה
 ופיח רשפאמ.:אוהו עבטה קיחמ תונומתו
 = טניד אסונב.ךרע לכ לש קיוהמ

 ןחלושה קחשמ לע.ססובמ ינשה רתוכה
 ו יה יש תמה

 'הקיסומ תועוצר:וא/ו הקיפרג הברה
 םיקוקז שממ אל תמאה ]עמלו ,תודחוימ
 שה הל

 ו
 תשר רוביחב) ףסונ םדא דגנכ וא בשחמה
 תונמדזהה תנתינ דחא לכלשכ ,וםדומ רא

 חולה לע ויתוריסו ויתוניפס תא רדסל
 רחאה לש טישה ילכ תא ליפהל תוסנלו
 ...תויואמר וא םישוחינ תועצמאב

₪ 

| 
 בוב ו

 ביבח ןורחא
 א[הא ושסאו כ סא[ דא(; :ץיפמ
 רעצלו ירעצל) ןורחאו ינימש קרפ

 תרדס. לש (רנא'זה יבבותמ םיבר
 הרוכחה ךרטצת הז קרפב .ש/2האכצ
 4 גישהל:- רתויב השק המישמב דומעל
 תבפכרהל 'לבת יווצק העבראמ םיביכר
 תלחוימה הפורתה תא איביש ,ידוס ןוכתמ
 .תושונאל רתויב

 טמעה ,ךלש םימחולה תרובח תא בכרה

 הברהו ישיא דויצ ,קשנ ילכ םהילע

 = עיכול ד ]ה דקו <> ב ב

 םימסק ללש םע ,הנימב תדחוימ םינוקרדו

 .תועתפהו

 :קחשמה ?שכורל ףחוימ.סונוב

 םימחוקה:םיקרפה לכ םע ףסונ רוטילקת

 תומישמהמ תונהלו רוזחל ידכ ,הרדסב

 ין | "דר יי יב

 .(םיעבצ ינש םע 604 בצמב

 ו ורב

 טאסאזא פףסאמ
 םירזוח םיזעונה םינקתפרה +

 6 ו ו

 ו ו
 רתויב בוטה הסיט רוטלומיס

 סיסוטמב הסיטל תורשפא
 .סלועב רתויב סיבוטה

 -/ ידתומ ו םלועב
 .קורק לידוקורקה

 ב

 תוילוטורב תויומדו םסיעשורמ

 םה דועב ,םהירחא תושדח

 לודגה רגתאה םע םידדומתמ

 | = רו ב מ ב

 נמו ונסה וו
 ןמזב ינכפהמ תואקתפרה קחשמ

 סושג סלועל עיגמ התא .תמא

 ן יא ין ו

 סילכה בטימ םידמוע ךתושרלשכ

 |: ו שן לוון הו

 תודרשיהה ןחבמ והז

 חתופש תואיצמל רתויב בורקה

 0( רובע םעפ א ו

 ו
 הוולמה תואקתפרה קחשמ
 .םילפא תודוסו םירגתאב

 ו כ
 ידכ ךב יובחש היציאוטניאו

 יובחה ןירותסמה תא רותפל

 .א[יזאא לש סיבשותבו המדאב

 1 .אאוכפ 0 זק ו
 חו ו ו פ] ו ביס ו

 ז.גזאספ זץ זו[
 תואקתפרה - םידיקפת קחשמ
 הביבשב שחרתמה יתימא ןמזב

 ו .תידמימ תלת ,תיביטקא

 ן-פפ-2 ו: :חו נו ן םעו 1 ופלט

 -- דימו ווח | רע חודועףא +



 וה ו ו קמ
 מ

 לק
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